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Belgaforme® Oil
Belgaforme® Oil is een volledig nieuwe olie, samengesteld door Henk de Weerd. 
Belgaforme® Oil is een hoogwaardige olie, samengesteld uit zeven verschillende 
oliën, met een uitstekende omega 3-6 verhouding en verrijkt met lecithine, 
vitamine A, D3 en E, oregano, pepermunt, eucalyptus, kaneel en kurkuma. Ideaal 
ter ondersteuning van een topconditie het jaar rond. Belgaforme® Oil is een bron 
van extra energie tijdens de kweek en het sportseizoen en ondersteunt de duiven 
in de rui bij de vorming van een zijdezacht verenwerk.

Gebruik: 1 tot 3 keer per week 15 ml per kg voer.

Belga Recharge
Hoogwaardig eiwitpreparaat, ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter 
voorkoming van eiwittekorten tijdens het sportseizoen, de rui en de kweek. 
Belga Recharge is niet alleen rijk aan eiwitten, maar ook aan vetten, mineralen, 
vitamines, aminozuren en tannines. Door het hoge eiwitgehalte in combinatie met 
de aanwezigheid van een breed spectrum vitamines, aminozuren en mineralen, in 
het bijzonder magnesium (2%) en calcium (2%), wordt het herstel van uw duiven 
na inspanningen ondersteund. Bovendien bevat Belga Recharge Excential Energy 
Plus om de omzetting van vetten uit de voeding te maximaliseren en zo het herstel 
en de opbouw naar de volgende vlucht te optimaliseren.

In het sportseizoen 1 à 2 keer per week verstrekken, in het begin van de week.
Poeder: 1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met
Belgasol of Belgarlic. Capsules: 1 capsule per duif op de dag van thuiskomst en
eventueel de dag nadien.

BELGICA DE WEERD B.V.
Postbus 4607 -  4803 EP Breda – Nederland
T 076 560 02 22  -  F 076 565 35 70  -  info@belgicadeweerd.com  -  www.belgicadeweerd.com
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VAN VOOR
• 2 x Belgasol 500 ml € 40 € 35
• 2 x Belgasol 1000 ml € 70 € 60
• 2 x Sedochol Plus 1000 ml € 50 € 45
• 2 x Belgabac 300 gr € 40 € 35
• 2 x Belga Carbo Energy 300 gr € 40 € 35
• 2 x Belga Recharge 300 gr € 40 € 35
• 2 x Belga Recharge Caps 100 st € 30 € 25
• 2 x Belgaforme Oil 500 ml € 40 € 35
• 2 x Belgadrops € 25 € 20
• 2 x Belgarlic + Vit. E 500 ml € 35 € 30
• 2 x Belgabion 10 sachets à 5 gr € 20 € 15 
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HET WINTERSEIZOEN LOOPT 
OP ZIJN EINDE
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38.  André van de Wiel
42.  Olympiade Journaal
46.  Jelle Roziers
48.  Vroeger was alles beter
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51.  Eindstanden Clean Sweep
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Het Spoor Der Kampioenen
Internationaal Duivensport-
magazine. Verschijnt 44 x per jaar. 
Wekelijks in het vliegseizoen en spe-
cials met de Voorjaarsbeurs, 
de Nationale Manifestatie en met de 
Kerstdagen.
Het Spoor komt in 2021 niet uit op:
29/1, 5/3, 2/4, 24/9, 7/10, 5/11, 
26/11, 24/12.

Hoofdredacteur 
Gerrit Knol
Postadres & Kantoor
Ter Hunen 2, 5151 HP Drunen
Telefoon
Administratie & abonnementen: 
0416-373494
Hoofdredacteur & advertenties: 
06-53848229
E-mail 
info@hetspoorderkampioenen.nl
Banken 
Rabobank Drunen nr. 1626.28412
Swift: RABONL2U /
IBAN: NL97 RABO 0162 6284 12
T.n.v. Het Spoor Der Kampioenen
Het jaarabonnement 2021 kost: 
Nederland en België: €82,50. 
Overig Europa: €195,00

Nabezorging
Bij niet bezorgen door Postnl op vrij-
dag of zaterdag graag de postronde 
van dinsdag afwachten en daarna de 
administratie bellen/mailen.

Beste Lezers,

Afgelopen weekend hadden wij volgens de 
kalender elkaar weer moeten ontmoeten. De 
voorjaarsbeurs, toch een beetje de officieuze 
start van het nieuwe seizoen. Daar begint het 
te kriebelen. Iedereen is nog op zoek naar 
wat nieuwe spullen om de puntjes op de i te 
zetten. Of om nog wat nieuwe aanwinsten 
te scoren voor de ploeg jonge duiven. Het is 
er niet van gekomen. Volgend jaar gaan we 
elkaar vast weer zien in Houten! Wat ik mis 
zijn de gesprekken met u als abonnee. Wat 
vond u van het blad afgelopen wintersei-
zoen? Daar kreeg ik respons, feedback van 
u! Dit was leuk, dat was ‘gaat wel’ en dat is 
voor verbetering vatbaar. Informatie, ideeën 
waar ik mee aan de slag kon. Ook hoorde ik 
nog wel eens reacties dat bepaalde repor-
tages gemist werden van goed spelende 
liefhebbers in het seizoen ervoor. Voordat het 
nieuwe wedstrijdseizoen dan losbarstte kon 
ik er dan nog mee aan de slag. Nu moet ik 
u dit vanaf deze positie vragen. Mist u nog 
iemand, dan hoor ik het graag nu, zodat ik er 
nog wat aan kan doen!

Ook kwam ik nog wel eens mensen tegen 
die wel over te halen waren om eens te 
gaan schrijven. Nu moet ik de oproep voor 
schrijvers herhalen hier in het blad. Wij kun-
nen nog wel wat spontane, vlotte schrijvers 
gebruiken. In het westen van het land zoek ik 
nog mensen die straks in het seizoen versla-
gen willen maken van winnaars van de we-
kelijkse vluchten. Hebt u interesse? Schroom 
niet en stuur mij een email of waag eens een 
telefoontje. Het is minder ingewikkeld dan 
u denkt en een taal- en/of spelfout maken 
we allemaal, bovendien halen we de mees-
te fouten er wel uit. Met andere woorden u 
hoeft geen 8 voor Nederlands op uw eindlijst 
voor het diploma gehad te hebben. Na de 
vlucht belt u met de gelukkige winnaar, die 
natuurlijk in een goede stemming is. U vraagt 
naar de bijzonderheden en vervolgens maakt 
u een kort verhaal op basis van uw aanteke-
ningen. Foto erbij, klaar. Zo gaan wij in het 
seizoen te werk. 

Het zijn allemaal activiteiten die horen bij de 
aanloop naar een nieuw seizoen. De spel-
regels voor het nieuwe jaar worden nu ook 
opgesteld. Aanstaande zaterdag is voorjaars-
vergadering van het NPO, de ledenraad, we-
derom via livestream te volgen. Met daarbij 

een korte presentatie van de nieuwe onder-
steuningstool die de lossingsfunctionarissen 
van de afdelingen ter beschikking hebben 
gekregen afgelopen week. Belangrijk voor 
onze sport waardoor wij aan de buitenwacht 
kunnen laten zien dat wij er alles aan doen 
om rampvluchtscenario’s te voorkomen. Ver-
der natuurlijk allerlei regels over eerlijk spel, 
kampioenschappen etc.

De Whzb / Tbotb heeft ook haar nieuwe spel-
regels al bekend gemaakt. Voor de Groot-
meesters ben ik nog aan het dubben of er 
veranderingen nodig zijn. Immers iedere ver-
andering is geen verbetering en het moet ook 
uitvoerbaar zijn. Normaal sprak ik tijdens de 
beurs veel mensen waarbij ik kon polsen wel-
ke aanpassingen nodig zijn. Nu moet ik het 
doen met de telefoontjes en mailtjes die ik 
hierover krijg. Ze gaan dan met name over de 
vlieggebieden en het niveau wat wij gebrui-
ken al basis voor de berekening. Als voor-
beeld worden spelgebieden genoemd waarin 
bijvoorbeeld veel marathonspelers zitten die 
de duiven in concours zetten, waardoor de 
programmaspelers relatief makkelijker een 
hoog percentage kunnen scoren. Dus het 
gebied moet niet te groot (voordeel wind en 
ligging) en niet te klein zijn (uitblinkers die re-
latief makkelijker kunnen scoren). Bijkomend 
probleem is vaak ook nog dat lang niet van 
alle beschikbare niveaus uitslagen gemaakt 
worden. De komende tijd zullen wij daar een 
beslissing over moeten nemen. Hebt u nog 
ideeën? Zet ze op de mail dan kan ik er nu 
nog wat aan doen.
Inmiddels zijn wij bezig om de prijzen van de 
Grootmeesters bij de winnaars te bezorgen, 
dat moet uiterlijk eind volgende week klaar 
zijn. Dan maken wij ook de start om de Whzb 
/ Tbotb prijzen te verzenden. Vanwege coro-
na zijn de spullen allemaal wat later binnen 
dan gepland, maar iedereen krijgt zijn of haar 
prijs. We doen ons best.

Ik wens u veel leesplezier met dit speciale 
nummer ter vervanging van het traditionele 
beursnummer. Eenmalig zal dit nummer 
ook digitaal te bekijken zijn vanuit diverse 
sites, uiteraard via onze eigen website www.
hetspoorderkampioenen.nl

''Wijze mensen hebben het nooit 
druk en de mensen die het altijd 
druk hebben, worden nooit wijs.''
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Een greep uit de mails en appjes van de laat-
ste maanden, afdeling ‘bedonderen’.
‘Hi Rob, verveel je je soms ook zo, ’s avonds 
laat? Bel me. Jij kent mij niet, ik ken jou wel, 
ik zal je uitleggen hóe. Ik mail dit niet naar 
iedereen. Intieme groet van Elise, die niet 
wachten kan. Telefoon: 06….’. Misschien 
maak ik wel de fout van mijn leven maar dit 
soort mails gaan meteen naar ‘verwijderen’.

Twee weken later: ‘Gefeliciteerd! U bent een 
van de vijf bijna-miljonairs. U bent uit honder-
den adressen geselecteerd. Beantwoord de 
kleine vragenlijst in de bijlage en het is zover!’ 
Hup, ook naar ‘verwijderen’. En al die keren 
dat ik een gelukspakket van de Lidl, van 
Albert Heijn, van Jumbo had gewonnen… Die 
keer dat mijn ABNAMRO-pasje hoognodig 
opnieuw gecheckt moest worden, déze week 
nog, terwijl ik bij de ING zit: stop maar in je 
gleuf, ABNAMRO. Die reis naar dat tropische 
eiland met tien geselecteerde singles (die al 
héel lang alleen zijn). Die nieuwe wonderpillen 
waarmee je een erectie van hier tot Quié-
vrain kan krijgen. Die onmisbare belegging in 
Bulgaars goud. Die aanmaning van het CJIB 
dat het bedrag van die bekeuring maar blijft 
oplopen. Nee, nee, nee. 

Dus wat deed ik toen ik een appje van ene 
Lech kreeg, vol taalfouten, met de medede-
ling ‘U heb duivve. Ik heb iets leuks voor u’? 
Was al verwijderd voordat ik alles gelezen 
had, hup in de prullenbak bij Elise en het 
CJIB. Na de banken, na de Lidl, na het 
Bulgaarse goud gaan ze het anders aanpak-
ken, dacht ik. Blijkbaar hadden ze 
mijn zwakke plek ontdekt, hadden 
ze ontdekt dat ik ‘duivve’ had en 
kozen ze voor dié sluiproute naar 
het nummer van mijn bankpasje. 
Ópdonderen!

Maar Lech was hardnekkig. Een dag 
later weer een appje, met ongeveer 
dezelfde mededeling, met ongeveer 
dezelfde reactie van mijn kant. Lech 
had bovendien de pech dat ik net 
op de ochtend van zijn app een her-
inneringsmail had gehad van Elise. 
‘Ik vraag het nog één keer, Rob. Bel 
me vanavond omstreeks 23.15u’.

Twee dagen later geen appje van 
Lech, maar een mail. En in die mail 
een foto van een duif, uit 2017. 
Net dacht ik: hoe kan ik dat alle-
maal definitief blokkeren toen ik 

las (taalfouten geschoond): ‘Ik zoek contact 
met u. Kijk naar de foto van de duif, dat is de 
H-2017-1171563. Die duif komt bij u vandaan. 
Ik werkte in Holland en kreeg de duif mee van 
een vriend, Tomasz. Tomasz had hem als jong 
van u gekregen, hij had bij u geschilderd, drie 
jaar geleden. Het is nu 2020 en de 563 is een 
van de beste duiven van mijn club geworden, 
hier vlakbij Warschau. Hij kweekt ook prachtig. 
Ik wil u als dank een paar jonge duiven schen-
ken, uit de 563, als Tomasz in april weer voor 
vijf maanden naar Holland kom’.

Kijk, dat moest even landen. Ik wist nog dat 
een vriend van huisschilder Tomasz in Polen 
postduiven had. Jonge duif als extra fooi ge-
geven, jonge duif gaat mee naar Polen, groeit 
daar op, jonge duif wordt asduif én heeft 
mooie nakweek. Op zich allemaal al bijzon-
der. Nooit meer aan gedacht. Maar Lech weet 
na jaren mijn app-nummer te vinden, Lech 
wordt niet ontmoedigd door mijn prullenbak, 
Lech vindt mijn mailadres, Lech maakt foto 
van de duif en Lech biedt mij iets aan. Hoe-
veel schuldgevoel kan er in een voerbak? 

Die Lech, die ontzettend attente Poolse 
duivenmelker had ik, klapwiekend op voor-
oordelen, meteen in het laadje ‘bedonderen’ 
geduwd. Moet je dus niet te snel doen als 
je uit bent op hokversterking! Ik kijk nu al uit 
naar april. 

En Elise, ik beloof je, als je weer mailt met je 
intieme groet zal ik er nog eens rustig voor 
gaan zitten!

Wagenmakerstraat 26
1991 JA Velserbroek • Nederland 
Tel + 31 23 5371285
Fax + 31 23 5382255
www.dhpcultura.com

DHP Cultura

DARBA
COMPLEET

Complete kruidendrank 
voor de hedendaagse 
sportduif die de natuurlijke  
weerstand en gezondheid 
aanmerkelijk bevordert.

Met o.a. Usneazuur, vlier-
bessen, honing, knoflook, 
zeewier, oregano enz.

• Weerstand
• Gezondheid
• Forme

R O B  V A N  V U U R EC O L U M N

ELISE?

IN MEMORIAM 

Helaas is ons clublid

Gerrit Willem Elskamp
Op 21 februari 2021 overleden op 80 jarige 
leeftijd. Wij wensen familie en vrienden heel 

veel sterkte toe.

 
Namens het bestuur en leden

"P.V de Zilvermeeuw" te Nunspeet
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C O L U M N

OP HET DUIVENSPREEKUUR

OP ZOEK NAAR ALTERNATIEVEN

N A N N E  W O L F F

Citroengras
De afgelopen decennia werd het geel (Trichomonas gallinae) 
behandeld met stoffen als ronidazole, carnidazole en metroni-
dazole. Vooral de laatste tijd is men op zoek naar alternatieven. 
Alternatieven die veilig zijn voor de duiven en voor de liefheb-
ber. Men zoekt het liefst naar stoffen die in de natuur voorko-
men. Met veel interesse lees ik hier altijd over. Na publicatie 
voeren we dezelfde proeven meestal uit op eigen hok mits dat 
de gebruikte stoffen veilig zijn in gebruik voor duif en mens. 
Helaas vallen de resultaten vaak tegen. Afgelopen maand publi-
ceerden onderzoekers uit Brazilië (Baccega en medewerkers 
verbonden aan de Universiteit van Pelotas en Santa Maria) de 
resultaten van een onderzoek naar de werkzaamheid van olie 
gemaakt van citroengras (Cymbopogon flexuosus) tegen het 
geel (Avicenna J. Phytomed 2021 jan-feb; 11(1). 

Citroengras is afkomstig uit Oost-India. Het is een keukenkruid 
met lange groene stengels en lijkt wat op een rijstplant. De 
bladeren van deze plant worden gebruikt in de keuken. Ze heb-
ben een zure, frisse, citroenachtige smaak. Ze worden meestal 
meegekookt met een gerecht maar worden voor consumptie 
van de gerechten verwijderd. De plant bevat veel olie. Met deze 
olie werden de proeven uitgevoerd. 
Als eerste werd getest of de olie werkzaam was tegen het geel 
buiten het lichaam van de duif (in vitro). Binnen 12 uur waren 
alle trichomonaden die behandeld waren met de olie dood ter-
wijl de schaaltjes met trichomonaden die niet behandeld waren 
nog voor 100% overleefden buiten het lichaam van de duif. 
Een groep van duiven werd op 6 weken leeftijd besmet met 
10.000 trichomonaden. Na 7 dagen bleek dat alle duiven be-
smet waren. Gedurende 15 dagen werden de duiven dagelijks 
gecontroleerd. De infectie bleef bestaan. 
Er werden zeven groepen duiven behandeld. Een onbesmette 
groep, een besmette niet behandelde groep en vier groepen 
duiven die met verschillende hoeveelheden olie werden be-
handeld. Eén van de groepen duiven werd behandeld met een 
olie bestaande uit zeer kleine deeltjes. Een groep duiven werd 
behandeld met metronidazole (88mg /kg). 
Uit de onderzoeken bleek dat de duiven die met metronidazole 
behandeld werden in zeven dagen waren genezen. Dit is te ver-
wachten, we kuren als duivenliefhebber ook meestal een weekje 
en zijn dan doorgaans van de problemen af. We zien echter dat 
de duiven die behandeld worden met de citroengras olie (0.55 
mg/kg) reeds na drie dagen schoon zijn. Wanneer de oliedrup-
pels zeer klein gemaakt worden (nanoemulsie 0.44 mg/kg) zien 
we dat de duiven reeds na 3 dagen schoon zijn (zie tabel). 
Geweldige resultaten dus. In het verleden testte ik een proef 
uitgevoerd met etherische olie gewonnen uit geraniums. De olie 
werd verzonden in een aluminium potje met een doodskop erop. 

De stof was zo zuiver dat het zeer gevaarlijk was bij inademen. 
Dit maakte het ongeschikt voor gebruik in de praktijk. Uit eigen 
proeven bleek dat de stof, na verdunnen, veilig was voor duiven 
met goed werkzaam resultaat. De bovengenoemde onderzoe-
kers hebben ook een stof getest uit de groep van de etherische 
oliën. De werkzaamheid hiervan is volgens de uitgevoerde 
proefjes weer geweldig. De vraag is alleen of de olie bruikbaar is 
in de praktijk. Met name is de veiligheid voor mens en dier van 
belang. Natuurlijk heb ik afgelopen maandag een vergelijkbaar 
product op internet besteld. Op eigen hok zullen enkele duiven 
behandeld worden. Misschien zou het een leuke alternatieve 
behandeling voor het geel kunnen zijn. We zullen afwachten, ik 
zal erop terugkomen in deze rubriek. Ik ben vooralsnog altijd 
een beetje sceptisch.   
 
Gele woekeringen
Afgelopen week stuurde een goede liefhebber uit Friesland mij 
enkele foto’s waarop een aantal jonge duiven zichtbaar waren 
van enkele weken oud. Ze hadden woekeringen in de bek die 
in eerste instantie wat deden denken aan een infectie met pok-
ken. Wel vreemd natuurlijk, in deze tijd van het jaar zien we nog 
weinig stekende insecten die zo’n ziekte over kunnen brengen. 
De problemen werden bovendien alleen in het kweekhok waar-
genomen. Deze duiven komen nooit buiten. Het hok is boven-
dien volledig afgesloten voor andere vogels. 

Omdat de aangetaste duifjes slecht 
konden eten werd er besloten om ze 
uit hun lijden te verlossen. De krop 
van de zieke duifjes werd door de 
eigenaar geopend en bekeken. We-
derom kreeg ik een foto hiervan. Er 
was een duidelijke gele verdikking in 
de keel te zien. Er werd besloten om 
enkele hokgenoten op de praktijk te 
onderzoeken. 

De ouders van de zieke jongen 
werden nagekeken alsmede ook de 
enkele andere jonge leeftijdsgenoten 
uit het kweekhok. De duiven bleken 
allen behoorlijk besmet te zijn met 
het geel. Als dierenarts kun je nog 
denken aan pokken en aan herpes. 
Met een wat uitgebreider onderzoek 
is de juiste diagnose eenvoudig te 
stellen. De duiven werden behan-
deld voor het geel en na informe-
ren bleken de problemen na een 
stevige geelkuur opgelost te zijn. De 
overige jongen kwamen volgens de 
eigenaar prima op. 

Dit soort agressieve geelvormen 
zagen we vroeger natuurlijk heel 
veel onder met name de jonge 
duiven. Nog vers in mijn geheugen 
gegrift staan de beelden van mijn 
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grootvader die met een roestige 
spijker de gele aanslagen uit de 
keel van de duiven probeerde 
te trekken. Nu bijna 50 jaar later 
zien we deze vorm van het geel 
nog maar zelden.

Deze verschijningsvorm zie ik 
tegenwoordig met name in de 
natuur voorkomen. Een tiental 
jaren geleden stierven de groen-
lingen massaal aan het geel. 
Zelfs van een afstand waren de 
woekeringen aan de bek waar te 
nemen. Ook onder de tortelduiven zien we deze vorm van het 
geel regelmatig. Een aantal jaren geleden zag ik uitbraken on-
der een vijftiental liefhebbers van dezelfde vereniging. Bepaalde 
stammen geel kunnen blijkbaar nog steeds dit soort ziekte-
beeld geven. Waarschijnlijk speelt de natuurlijke afweer bij het 
ontwikkelen van het ziektebeeld ook een belangrijke rol. Hoe 
kan het anders zijn dat de oude duiven geen ziekteverschijnse-
len vertonen evenals andere jonge leeftijdsgenoten in het hok. 
Blijkbaar is het immuunsysteem van bepaalde jonge duiven wat 
minder ontwikkeld. Gelukkig reageren de duiven nog steeds 
goed op een normale geelkuur met ronidazole. 

Kapot teentje
Enige tijd geleden moest ik een koppeltje oude duiven vaccine-
ren tegen paramyxo. Eén van de aangeboden duiven had een 
flinke beschadiging aan een van de tenen. De beschadiging 
was al oud, hechten was niet meer mogelijk. Er werd besloten 
om de duif te opereren. Het dier werd onder narcose gebracht 
met een combinatie van medetomedine en ketamine. Het 
afwijkende gedeelte van het teentje werd verwijderd waarbij 
we probeerden om zoveel mogelijk huid te sparen. De wond 

werd gesloten met een tweetal 
hechtingen en er werd een stevig 
drukverband aangelegd. 
Deze wonden bloeden enorm. 
De duif werd wakker geprikt met 
Antisedan® en mocht wakker 
worden in 
de couveuse. Eén dag later werd 
het duifje thuisgebracht door 
mijn assistente Manon. Deze 
wonden helen meestal snel. Het 
deels missen van een teen hoeft 
geen belemmering te zijn voor 
een glanzende sportcarrière.

Transportweg 6, 7007 CN Doetinchem - NL
E info@habruduivensport.nl T +31 (0)314 712446

Door COVID-19 zijn we helaas 
niet op de beurs aanwezig...

...maar laat u inspireren 
op habruduivensport.nl

door meer dan 1000 foto’s!
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COVID-19 PROTOCOL
Inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens 
coronacrisis

De duivensport kan op een dusdanige 
manier georganiseerd worden dat de 
leden geen onderling contact met elkaar hebben. In de normale 
situatie is het verzamelen van de duiven en het verwerken van 
de vluchtgegevens een activiteit die gezamenlijk wordt uitge-
voerd in en rondom het verenigingsgebouw. Voor het overige 
is de duivensport een individuele hobby die wordt bedreven op 
het perceel van de liefhebber. Met de in dit protocol omschre-
ven voorschriften kunnen de werkzaamheden in de vereniging 
eenvoudig zo georganiseerd worden dat er geen contact is 
tussen de leden binnen de 1,5 meter. 

We onderscheiden in dit protocol vier fasen. Het aanleveren van 
de duiven hierna, ‘het inkorven’. Het ophalen van de duiven bij 
de vereniging hierna, ‘het inladen’. Het vervoer van de duiven 
naar de losplaats hierna, ‘het vervoer’. Als laatste de handelin-
gen die moeten worden uitgevoerd na aankomst van de duiven 
hierna, ’het afslaan’.

Zoals gezegd is het houden van postduiven een individuele 
hobby. Het inkorven en afslaan zijn de activiteiten die normaal 
een gezamenlijke activiteit zijn. We hebben met dit protocol 
ook deze handelingen zodanig ingericht dat er geen contact 
is tussen de verschillende liefhebbers.. Bij alle voorkomende 
werkzaamheden wordt in dit protocol een onderlinge afstand 
van 1,5 meter gehanteerd en zijn er duidelijke instructies op het 
gebied van hygiëne. 

Welzijn van de duiven
Postduiven zijn in de loop der eeuwen zo gefokt dat zij ge-
zamenlijk in groepen terug naar huis vliegen nadat ze op een 
aangewezen plaats zijn gelost. Om deze eigenschap te behou-
den is het van groot belang dat ze van jongs af aan leren zich te 
oriënteren en in grote groepen naar huis vliegen. Het is daarom 
voor de duiven noodzakelijk om zich te ontwikkelen door jaar-
lijks aan voldoende vluchten deel te nemen waarbij de afstand 
geleidelijk wordt opgebouwd. 
Het vliegen van duiven is geen activiteit die het risico op ver-
spreiding van het virus vergroot. 
Uit onderzoek van Shi et. al. 2020  is gebleken dat 2 andere 
vogelsoorten niet gevoelig zijn voor het virus dat Covid-19 ver-
oorzaakt.  Resultaten van infectiestudies in postduiven zijn op 
dit moment niet beschikbaar.

Organisatie v/d postduivensport m.b.t. de coronamaatregelen
• De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (www.

duivensportbond.nl ) draagt als overkoepelende organisatie 
zorg voor de vereiste protocollen. 

• De afdelingen hebben een rol als het gaat over toezicht op 
de verenigingen, vervoer en lossing van de duiven op de 
losplaats.

• De verenigingen zijn aangewezen om een omgeving te creë-
ren waar duivenhouders onder veilige omstandigheden hun 
duiven kunnen inkorven volgens de 1,5-meter-samenleving.

• De werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven 
WOWD ( www.wowd.nl ) doet wetenschappelijk onderzoek 
en geeft advies rondom het welzijn van duiven in de dui-
vensport.

Veilig openstellen van verenigingsgebouwen 
Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het veilig openstellen 
van hun verenigingsgebouwen. Hierbij wordt het maatschappe-
lijk belang in acht genomen om liefhebbers zo snel mogelijk in 
een gecontroleerde en veilige omgeving weer te laten deelne-

men aan de vluchten met postduiven. Aan verenigingen wordt 
met dit protocol voor het seizoen 2021 de mogelijkheid gebo-
den om haar verenigingsgebouw onder strikte voorwaarden 
open te stellen ten behoeve van het inkorven van de duiven. 

Zelfregulering
Alle afdelingen bezoeken wekelijks minimaal 10% van alle 
aangesloten verenigingen dit kan tijdens het inkorven maar ook 
bij het afslaan zijn. De afdelingen rapporteren onrechtmatig-
heden bij de Werkgroep COVID 19 NPO. Het protocol is een 
dynamisch document dat op basis van de bevindingen van de 
afdelingen en de actualiteit zal worden aangepast.

Algemene voorwaarden 
1. Activiteiten zijn alleen toegestaan als het afdelingsbestuur 

het verenigingsgebouw heeft goedgekeurd.
2. Verenigingen weten wie er aanwezig zijn in het verenigings-

gebouw en zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van alle 
voorschriften uit dit protocol. 

3. Verenigingen informeren bij de ingang hun leden over de 
hygiëneregels in het verenigingsgebouw via een poster of 
banner. 

4. In het verenigingsgebouw en daarbuiten hanteren we de 
geldende richtlijnen van het RIVM, waarbij de onderlinge 
afstand van 1,5 meter geborgd blijft en er geen lichamelijk 
contact ontstaat.

5. Het dragen van een mondmasker wordt dringend geadvi-
seerd.

6. Verenigingen dienen looproutes dan wel scheidingsvakken 
aan te brengen om de voorgeschreven afstand (1,5 meter) te 
bewaren.

7. De verenigingen dienen op strategische posities desinfecte-
rende middelen te plaatsen. 

8. Iedereen die het gebouw betreedt en/of verlaat desinfecteert 
zijn/haar handen. 

9. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voortdurend desin-
fecteren van de apparatuur.

10. Het toilet wordt na gebruik direct gedesinfecteerd.
11. Wanneer maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan 

het bestuur een lid (tijdelijk) de toegang tot het verenigingsge-
bouw ontzeggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

12. De geldende protocollen bevinden zich ter inzage in het 
verenigingsgebouw en kunnen getoond worden in geval van 
controle. 

13. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de 
protocollen en dient daarop toe te zien. Personen die zich 
niet houden aan de voorschriften worden geweigerd.

14. Het afdelingsbestuur kan een instemming intrekken als ge-
bleken is dat een vereniging zich niet houdt aan de gelden-
de regels.

Algemene regels voor leden en voor betrokkenen bij het 
inkorven, vervoer, lossen en afslaan
1. Bij klachten, blijf thuis en korf geen duiven in (ook niet door 

iemand anders), ook als het om lichte klachten gaat, totdat 
je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een 
test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Blijf ook thuis en 
korf geen duiven (ook niet door iemand anders) als er ge-
zinsleden zijn met koorts en/of verdenking of positief getest 
op Corona. Inkorven mag weer als de quarantaine van alle 
gezinsleden is opgeheven.

2. Volg de aanwijzingen van de toezichthouder altijd op.
3. Houd u aan de regels voor aankomst en vertrek.
4. Vermijd fysiek contact.
5. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking 

tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.
6. In het verenigingsgebouw wordt het dragen van een mond-

masker dringend geadviseerd.
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Rollen en taakverdeling per inkorftafel
In het verenigingsgebouw kunnen – na toestemming van de 
afdeling – maximaal twee inkorftafels worden ingericht. Het toe-
kennen van een tweede inkorftafel is een uitzondering bedoeld 
voor grote verenigingen. De tweede inkorftafel staat bij voorkeur 
in een andere ruimte en anders op minimaal drie meter afstand 
van de andere inkorftafel. De onderlinge afstand van 1,5 meter 
dient altijd gehanteerd te worden, daarnaast dienen alle voor-
schriften uit dit protocol te worden opgevolgd. Hieronder een 
toelichting op de verschillende rollen:
• De toezichthouder, de persoon die optreedt als toezichthou-

der en die de liefhebbers afroept volgens schema. Na het 
in ontvangst nemen van de klok en/of de manden desin-
fecteert de toezichthouder deze op de plaatsen waar er 
overdracht mogelijk is. 

• De inkorver, de persoon die het inkorven van de duiven ver-
zorgt. Het gaat om het gehele proces, het uit de mand halen 
van de duif, de duif over de inkorfantenne halen, het ring-
nummer controleren en de duif in de verzendmand plaatsen. 

• De digitaal ondersteuner, de persoon die de computer be-
dient en de data van de klokken in- en uitleest.

• De liefhebber, deze is niet aanwezig bij het inkorven van de 
duiven en wacht buiten het gebouw. 

Als er een tweede inkorftafel wordt toegekend wordt deze be-
mand door een inkorver en een toezichthouder. Hiermee komt 
het totaal aanwezige personen dan op vijf. Twee inkorvers, twee 
toezichthouder en één digitaal ondersteuner. 

Achtereenvolgens wordt nu ingegaan op
• Protocol inkorven van de duiven 
• Protocol vervoer van de duiven  
• Protocol lossen van de duiven
• Protocol afslaan van de klokken  
 
Protocol inkorven van de duiven
Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de 
toezichthouder aanwezig is. De liefhebbers komen op afspraak 
met hun duiven naar het verenigingsgebouw volgens een vooraf 
door de vereniging opgesteld rooster. De liefhebber dient de 
manden en de klok thuis te reinigen en te ontdoen van stof en 
vuil. Een vuil oppervlak kan niet goed gedesinfecteerd worden. 
De liefhebber dient de doffers en duivinnen gescheiden aan te 
bieden. Voor en na het aanbieden van de duiven wacht de lief-
hebber buiten het verenigingsgebouw; er dient altijd 1,5 meter 
afstand te worden bewaard. 

1. De toezichthouder ontvangt de liefhebber. Een liefhebber 
die nog niet aan de beurt is wacht buiten het verenigingsge-
bouw en vermijd contact met anderen;

2. De liefhebber haalt de duiven uit de auto en plaatst de 
manden en de klok op een door de vereniging aangewezen 
plaats;

3. De toezichthouder desinfecteert de klok en de manden en 
zet deze klaar voor de inkorver en de digitaal ondersteuner. 

4. De digitaal ondersteuner stelt de klok, indien noodzakelijk, 
in en legt deze klaar voor de inkorver.

5. De inkorver sluit de klok aan op de inkorfantenne. De inkor-
ver voert het gehele proces van inkorven zelfstandig uit. Het 
uit de mand nemen van de duiven, het halen van de duiven 
over de inkorfantenne, het controleren van de ring en het 
inkorven van de duif in de reismand; 

6. Na de laatste duif geeft hij de digitaal ondersteuner een 
teken dat het inkorven is afgerond. 

7. De toezichthouder legt de klok klaar voor de digitaal onder-
steuner;

8. Na het uitlezen van de klok geeft de digitaal ondersteuner 
een teken aan de toezichthouder; 

9. De toezichthouder desinfecteert de manden en de klok en 
plaatst deze weer op de afgesproken plaats. De liefhebber 
krijgt een teken dat het inkorven is afgerond;

10. De toezichthouder en digitaal ondersteuner ondertekenen 
beurtelings de inkorflijst en houden hierbij 1,5 meter afstand; 

11. De liefhebber laadt zelf de manden weer in de auto en ver-
trekt aansluitend;

12. Na iedere liefhebber desinfecteren de toezichthouder, de 
inkorver en de digitaal ondersteuner grondig hun handen. 
De volgende liefhebber wordt aangeroepen en de procedure 
herhaalt zich. 

Protocol vervoer van de duiven
1. Het laden van de manden in de vrachtwagen wordt uitge-

voerd in tweetallen, waarbij een afstand van minimaal 1,5 
meter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor het lossen 
van lege manden.;

2. Voor het laden en lossen van de manden worden per vereni-
ging maximaal vier personen ingezet;

3. De duiven worden vervoerd volgens de actuele regels die 
gelden in de (internationale) transportsector. De convoyeur 
(verzorger) mag meereizen in de cabine van de truck;

4. Het water geven van de duiven gebeurt via het aanwezige 
systeem;

5. Bij het verzorgen van de duiven wordt de 1,5 meter afstand 
in het gangpad gehanteerd;

6. Betrokkenen dragen bij de verzorging en het lossen van 
de duiven handschoenen (latexvrij) en na alle handelingen 
worden de handen gedesin-
fecteerd.

Door de manden zo te dragen 
hanteren we de minimale onderlinge 
afstand van 1,5 meter.
 
Protocol lossen van de duiven
1. Op de losplaats dienen de 

convoyeur en chauffeur de 
door het RIVM uitgebrachte regelgeving in acht te nemen. 
Minimaal 1,5 meter afstand bewaren; geen lichamelijk con-
tact;

2. Betrokkenen dragen handschoenen (latexvrij);
3. Na de lossing van de duiven wordt de losplaats schoon ach-

tergelaten. Vuil wordt in afvalzakken verzameld en de zak 
wordt dichtgebonden en bij thuiskomst in de afvalcontainer 
gedeponeerd;

4. Voor vertrek desinfecteert iedereen de handen.

Protocol afslaan van de klokken
1. Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de 

toezichthouder aanwezig is;
2. De liefhebber komt met zijn/haar klok naar de vereniging 

volgens een vooraf door de vereniging opgesteld rooster;
3. Liefhebbers worden opgeroepen door de toezichthouder en 

wachten op zijn/haar beurt buiten het verenigingsgebouw. 
Liefhebbers houden altijd 1,5 meter afstand in acht; 

4. De liefhebbers leveren hun klok in bij de toezichthouder die 
deze desinfecteert en klaarlegt voor de digitaal ondersteu-
ner;

5. De digitaal ondersteuner leest de klok uit, print de aan-
komstlijst en geeft een teken aan de toezichthouder;

6. De digitaal ondersteuner en de toezichthouder onderteke-
nen beurtelings de aankomstlijst;

7. De toezichthouder desinfecteert de klok;
8. De toezichthouder geeft de liefhebber een teken dat het 

uitlezen is afgerond;
9. De liefhebber haalt de klok op en vertrekt aansluitend. 
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ROUTEKAART VOOR DE 
DUIVENSPORT IN CORONATIJD

De duivensport is de 
afgelopen coronaperiode 
veilig doorgekomen. Het 
verzorgen van onze duiven speelt zich af in 
onze achtertuin en evenementen, prijsuitreikin-
gen en vergaderingen zijn afgelast of digitaal 
gehouden.  Met de aanstaande start van het 
vliegseizoen komen we in een nieuwe fase. We 
zullen bij het inkorven en transport van onze 
duiven moeten zorgen voor veilige omstan-
digheden. Dit raakt niet alleen de liefhebbers 
maar ook vrijwilligers en de chauffeurs en 
begeleiders die met onze duiven op pad gaan. 
Hun aller veiligheid en gezondheid is onze zorg 
en verantwoordelijkheid.

Om vluchten te kunnen houden moet voldaan 
zijn aan tenminste 3 voorwaarden;
1. De coronamaatregelen in Nederland moe-

ten de ruimte bieden om veilig in te kunnen 
manden voor een wedvlucht. Zolang er 
bijvoorbeeld een avondklok van kracht is 
kunnen we niet in de avond inkorven. De 
avondklok zal dus beëindigd dienen te 
worden voordat we kunnen inkorven.

2. Er dient een inkorfprotocol te zijn welke 
volgens de geldende wettelijke maatrege-
len veilig inkorven mogelijk maakt. Geluk-
kig hebben we hier ervaring mee en onze 
Covid werkgroep heeft wederom goed 
werk geleverd met Protocol 1.1. Tenzij de 
coronamaatregelen strenger worden kun-
nen we met dit protocol veilig aan de slag.

3. Bij een lossing in het buitenland moet de 
nationale bond bereid zijn een lossingsver-
gunning af te geven. Bonden kunnen wei-
geren een vergunning af te geven vanwege 
corona gerelateerde redenen maar ook 
bijvoorbeeld door vogelgriep uitbraken.

Uiteraard moeten de losplaatsen veilig aan 
te rijden zijn. Onze chauffeurs en begeleiders 
moeten niet onnodig worden blootgesteld aan 
gezondheidsrisico’s en ook niet na een reis 
met quarantainemaatregelen te maken krijgen. 
Het goederenvervoer per vrachtwagen tussen 
EU-landen vindt op dit moment grotendeels 
normaal plaats. Daarnaast geeft de overheid 
reisadviezen af welke regelmatig worden 
aangepast. Het is niet uit te sluiten dat er 
beperkingen zullen volgen voor transport van 
duiven. De situatie en maatregelen in Neder-
land en onze buurlanden veranderen voortdu-
rend. We houden de ontwikkelingen nauwge-
zet in de gaten en we zullen ons beleid, indien 
noodzakelijk, daar op aanpassen.

We willen allen uiteraard graag met onze 
duiven spelen zoals gepland. Het NPO-be-
stuur zet zich maximaal in om dat mogelijk te 
maken. Maar de veiligheid en gezondheid van 
onze liefhebbers, vrijwilligers en de mensen 
die met onze duiven op pad gaan staan bo-
venaan. 

Het NPO bestuur

NEPRINGEN

De NPO is van diverse kanten gewezen 
op het bestaan van nepringen vooral 
afkomstig uit Azië en China. Het is gemakkelijk deze ringen te 
bestellen via het internet en ze blijken er bedrieglijk “echt” uit te 
zien. En inmiddels zijn ook de eerste nepringen ter overschrij-
ving aangeboden bij het NPO-bureau.  
Nepringen zijn ongewenst om de volgende redenen;
1. Het is strijdig met de reglementen die voorschrijven dat NPO 

leden enkel door de NPO uitgegeven Nederlandse ringen 
mogen gebruiken. De ringenuitgifte, registratie en beheer is 
een van de hoekstenen van de hedendaagse duivensport. 

2. Het kan leiden tot minder inkomsten voor de NPO. De uitgifte 
van de vaste voetringen is de belangrijkste bron van inkom-
sten voor de NPO. Van deze opbrengt betaalt de NPO het 
bureau en andere activiteiten. Een goed functionerende NPO 
is cruciaal voor een toekomstbestendige duivensport.  

3. Het ondermijnd de duivensport op termijn. Wildgroei in het 
gebruik van vaste voetringen en verlies van controle kan grote 
gevolgen hebben voor ons allemaal zeker in een tijd waar we 
steeds meer te maken krijgen met veterinaire en dierenwelzijn 
regels. 

4. Het kan sterk concours vervalsend werken. Door nepringen 
ruim voor jaareinde te bestellen kunnen jonge duiven reeds in 
het najaar worden geringd met nepringen i.p.v. vanaf 1 januari 
met door de NPO uitgegeven ringen. Dergelijke duiven zijn 
dan ouder op de vluchten met jonge duiven wat concours 
vervalsend kan werken. Nepringen kunnen ook op nummer 
besteld worden dus daarmee ontstaat de mogelijkheid van 
meerdere duplicaat ringen. M.a.w. er kunnen dus meerde-
re duiven zijn die allen hetzelfde ringnummer dragen. Het 
spreekt voor zich dat dit concours vervalsend kan werken. 

Wat gaat de NPO hieraan doen
Er zijn een aantal maatregelen die de NPO gaat nemen om het 
gebruik van nepringen tegen te gaan. 
1. De serienummers van liefhebbers worden pas zichtbaar 

gemaakt in de ringenadministratie per 1 januari. Nu zijn de 
nieuwe serienummers al vanaf toekenning (sept/okt) te zien. 

2. Elk jaar een wisselend beeldmerk kiezen voor de eigen-
domsbewijzen. Eigendomsbewijzen worden apart van de 
ringen besteld en de NPO heeft een grote vrijheid bij de 
vormgeving van de eigendomsbewijzen.

3. Signaleren via de NPO Cloud van ringnummers welke buiten 
de uitgegeven series vallen en of niet op naam van de lief-
hebber staan.

4. Signaleren van onbekende series bij het overschrijven van 
duiven, ook wanneer de verenigingen de overschrijving 
verzorgen.

5. Afspraken maken via de FCI met door de FCI geaccrediteer-
de leveranciers in Azië en China dat deze leveranciers geen 
Nederlandse ringen leveren anders dan aan de NPO.

6. Een reglementswijziging waardoor er duidelijke sancties zo-
als minimaal 1 jaar schorsing komen te staan op het gebruik 
van nepringen. Het NPO-bestuur zal hiervoor een voorstel 
indienen op de komende najaar Ledenraad.

7. Voorlichting aan Nederlandse liefhebbers over dit probleem. 
Deze publicatie is hiervan de aftrap. Aan alle liefhebbers de 
oproep om alleen ringen te bestellen bij de eigen vereniging 
en wees attent op nepringen ook als u duiven aanschaft. 

Er is geen enkele reden om nepringen in China en Azië te be-
stellen. Het gebruik van nepringen ondermijnd de duivensport 
en werkt fraude in de hand. Het NPO-bestuur is voornemens er 
stevig tegen op te treden. 

Het NPO bestuur



Doe mee aan een eenhoksrace 
zoals je er nog nooit één hebt 
meegemaakt! We gebruiken
vernieuwende apparatuur om de 
vluchten van duiven te volgen en zo 
een uniek inzicht te krijgen in hun 
route, snelheid, hoogte en andere 
details. 

DE OPTIE OM JE DUIVEN OP HUN 
VLUCHT TE VOLGEN MET DE 
AVIRINGS, ’S WERELDS LICHTSTE 
GPS RING

2244//77  LLIIVVEE  SSTTRREEAAMM VANAF HET 
HOK + REGELMATIG FOTO’S  EN 
VIDEO’S VAN JE DUIVEN OP JE E-
MAIL

VERDUISTERING VAN HET HOK 
GEDURENDE DE TRAININGSFASE

SCHEIDING VAN DE 
GESLACHTEN GEDURENDE DE 
WEDVLUCHTEN

AviRings, ’s werelds lichtste GPS duiven ring 
VOLG JE DUIF!

REGISTREER NU
derby.avirings.com

beperkt aantal 
deelnemers!

250 €

PRIJZEN TER 
WAARDE 

VAN MEER 
DAN 32.500€

COLLECTIE VAN DE 
DUIVEN 

24 Maart & 21 April 
via uw coördinator      

EEN TEAM VAN 3 
DUIVEN

1 actief, 2 reserves

1e

2e

3e

plaats: 2.000 € + AviRings GPS pakket

plaats: 1.500 € + AviRings GPS pakket

plaats:  1.000 €  + AviRings  GPS pakket

plaats: 4.000 € + AviRings GPS pakket

plaats: 2.000 € + AviRings GPS pakket

plaats: 1.500 € + AviRings GPS pakket

plaats:  1.000 €

5e-10e   plaats:  500 €
11e-15e plaats:  250 €
16e-20e plaats:  200 €

4e

Finale

Asduiven klassement

plaats: 1.500 € + AviRings GPS pakket

plaats: 1.000 € + AviRings GPS pakket

plaats:    500 €  +   AviRings GPS  pakket

plaats: AviRings GPS

plaats: AviRingsLive electronisch systeem

plaats: gratis team AviRings Derby 2022

Avirings GPS cup 2021

Wedvluchten
Vijf wedvluchten tot de finale

Speciale competitie: 

Hungary
Slovenia

Tiszabecs
HungaryOdranci

Slovenia Vliegrichting
vanuit het oosten

1e

2e

3e

1e

2e

3e

1e

2e

3e

FINALE
520km 

Derby2021
Slovenië's eerste eenhoksrace
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In verband met de Covid-19 beperkingen kan de opzet kweker/
speler in 2021 geen doorgang vinden. We verwachten dat we 
in april/mei nog steeds niet bij elkaar mogen komen voor het 
bijwonen van een echte ouderwetse en gezellige duivenveiling. 

Daarom gaan we dit jaar een evenement organiseren met door 
uzelf gekweekte- of aangeschafte jaarlingen van 2020. De 
“GOLDEN CLASSIC RINGENRACE 2021”. 

Wie mogen meedoen?
Alle fond liefhebbers mogen uiterlijk 1 april a.s. 
maximaal 4 duiven opgeven om mee te doen aan de 
jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale 
vlucht vanuit Bergerac in 2021. 

Hoe doe ik mee?
Geef uiterlijk 1 april (geen grap) op of- en met hoeveel 
duiven u mee wil doen met de Jaarling-Ringenrace 
“Golden Classic Marathon 2021”. 
De ringnummers van de deelnemende duiven dient u 
uiterlijk 15 april per mail door te 
geven aan henk@famverheij.nl 

Uw betaling dient uiterlijk 15 april op rekening 
NL26RABO0115750754 van P.V. De Luchtbode H-I-
Ambacht te worden over gemaakt onder vermelding van 
GCM, uw naam en lidnummer. In de week van 19 april 
wordt een lijst met alle deelnemende duiven aan de 
deelnemers toegestuurd. 

Waarom doen we het?
Het is de bedoeling om meer liefhebbers bij elkaar te 
brengen. Daarom het verzoek aan u om een vriend, 
vriendin, buur of familielid te vragen om een duif van uw 
hok te adopteren, 
deelname maximaal 4 duiven per hok. Samen de sport 
beleven is dubbel genieten!

Wat kost het en wat is er te winnen?
De deelnamekosten bedragen € 50,-- per duif, bij 
opgave van 4 duiven is de 4e duif gratis. De volledige 
opbrengst (minus aftrek van kosten) wordt vervlogen op 
de jaarlingenconcoursen Agen van de ZLU en de laatste 
Nationale overnachtvlucht vanuit Bergerac in 2021. Er zijn 
5 prijzen per vlucht te verdienen. 

Graag nodigen wij u uit om mee te doen met dit evenement. 
Aarzel niet en laat ons a.u.b. weten met hoeveel en met 
welke duiven u mee wilt doen aan deze competitie. 

Voorwaarden:
Mocht één van deze vluchten niet doorgaan, dan worden 
de prijzen verloot onder de deelnemers.  

DURFT U DEZE UITDAGING AAN? WILT U EEN VAN DE 
WINNAARS WORDEN? GRIJP DEZE KANS EN DOE MEE!

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie graag 
contact opnemen met:
Team Golden Classic Marathon, 
Ineke van der Rhee Walter Verheij, Gerard Simons, 
Peter van Sint Maartensdijk, 
Henk Verheij henk@famverheij.nl  tel: 0610971951  

Begroting:    
Schatting deelname: 
We rekenen op een deelname van 60 liefhebbers die 
samen 200 duiven inbrengen. 
De opbrengst wordt geschat op 200 x € 50,- = € 10.000,- 
De totale inleg wordt vervlogen op de jaarlingconcoursen 
Agen ZLU en Nationaal Bergerac in 2021.
Per vlucht komt naar verwachting (10.000,- : 2 =)  
€ 5.000,- beschikbaar. 

Stel:  Er is een prijzenpot van +/- € 5.000,- per vlucht, dan is de 
prijsverdeling als volgt:  
  
 % van de inleg Agen ZLU Bergerac Nat.
1e Prijs 50% € 2.500,00 € 2.500,00
2e Prijs 25% €  1.250,00 € 1.250,00
3e Prijs  12,5 % € 625,00 € 625,00
4e Prijs  6,25% € 312,50 € 312,50
5e Prijs  6,25%  +  € 312,50   € 312,50 +

Totaal: 100% € 5.000,- € 5.000,-

Prijsuitreiking tijdens de afsluitende fond middag in ons 
Nationaal Inkorfcentrum in september.  

ALVAST TOT ZIENS, WE MISSEN JULLIE!!!!

P.V. 'DE LUCHTBODE' H-I-AMBACHT
6E EDITIE “GOLDEN CLASSIC MARATHON”
“DE GOLDEN CLASSIC RINGENRACE 2021”

PRIJZENPOT € 10.000,-!!!!

+
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Je treft soms mensen die helemaal geen idee hebben van 
postduiven, maar die wel vaag hebben meegekregen dat het om 
wedstrijden gaat (waar gigantische geldbedragen mee gemoeid 
zijn, maar over dat misverstand hebben wij het nu niet), naar 
Frankrijk en zo, en die denken dat die duiven heen en weer naar 
Frankrijk vliegen. “Nee buurvrouw, die duiven worden eerst met 
een vrachtauto naar Frankrijk gebracht en dan daar losgelaten. Ze 
vliegen dan naar huis en wie het eerste thuis is heeft gewonnen.” 
“Oh, gaat dat zo.”

Aanvlieger
Ja, zo gaat dat. Postduiven kunnen niet heen en weer vliegen, ze 
vliegen maar één kant op: naar huis.
Hoewel, je hebt allemaal weleens een hardnekkige aanvlieger 
gehad, zo’n hele goeie, die keer op keer door de eigenaar werd 
opgehaald en die sindsdien twee hokken had. Soms was die bij 
jou, soms bij die ander. Als een van jullie beiden die duif mee-
speelde voor een wedvlucht, vloog hij geheid naar het “verkeerde” 
hok, en altijd heel vroeg. Ja toch? Zo’n duif kan dus feitelijk wel 
heen en weer vliegen tussen twee hokken.

Fraude
Zestig jaar geleden was ik jeugdlid in een landelijke vereniging in 
Overijssel. De sport werd in die club totaal overheerst door een 
zekere combinatie, vrijwel iedere week aan de top van de uitslag, 
niet met één duif maar met een heel stel. Je begrijpt, dit kwam de 
stemming in de club niet ten goede, veel gemopper en achterklap. 
Toen dit thuis een keer ter sprake kwam, kreeg mijn broer een 
ingeving: “Die ene van de combinatie woont toch niet hier?” Nee, 
die woonde 15 kilometer zuidelijker. “Nou, dan hebben ze daar 
natuurlijk ook een hok. Daar worden die duiven geklokt, zo gaat 
dat iedere week!” Ja, maar dan moesten ze daar ook gewend zijn. 
“Precies, óók gewend, ze zijn op twee hokken gewend, ze laten 
ze heen en weer vliegen, geen haan die ernaar kraait!” aldus mijn 
slimme broer. Later werd duidelijk dat het allemaal onzin was: de 
combinatie korfde iedere week gewoon de meeste én de beste 
duiven in. 
Vele jaren later hoorde ik overigens van een fraudegeval dat wel 
degelijk op deze manier was opgezet, geen geknoei met de klok 
of met de gummiring, gewoon twee hokken.

Oorlog
Kun je de duiven dat dan leren, heen en weer vliegen? Er was 
een tijd dat men op allerlei plaatsen in Europa hier druk mee 
bezig was. Dat kwam zo. Bij het beleg van Parijs (1870-71), soort 
hoogtepunt van de Frans-Duitse oorlog, had men ondervonden 
dat postduiven een belangrijke rol kunnen spelen. Parijs was 
totaal van de buitenwereld afgesloten, communicatie was niet 
mogelijk. De duiven werden in manden door Parijse duivenmel-
kers meegestuurd met ballonnen naar veilige regio’s in Frankrijk, 
en vandaar voorzien van belangrijke berichten teruggestuurd naar 
het belegerde Parijs. 
Na die oorlog hebben vrijwel alle Europese landen militaire post-
duivendiensten ingericht. In tijden van oorlog zou men dan met 
hulp van die getrainde duiven overal bereikbaar zijn met berichten. 

Vervelend daarbij was 
dat de duiven slechts één 
kant op kunnen vliegen, 
je moet ze eerst weg-
brengen en dan vliegen 
ze terug naar hun basis. 
Veel mooier zou zijn als ze 
met hun berichten heen 
en weer vliegen tussen 
steden en vestingen. Dat 
biedt natuurlijk veel meer 
mogelijkheden voor de 
verdediging. Dus werd er 
op diverse legerbases geëxperimenteerd om de duiven zover te 
krijgen dat ze heen en weer vliegen. Ook in Nederland?

Kapitein Holland
Ja, ook in ons land. In 1895 had kapitein Holland de leiding over 
het postduivenstation in de Oranje-Nassau Kazerne in Amster-
dam. Hier ging hij aan de slag met tientallen duiven op een zolder-
hok. In een boekje van 40 pagina’s legt kapitein Holland achteraf 
haarfijn uit hoe hij te werk ging.
Eerst werden de duiven van dat Amsterdamse hok vele malen 
naar de vesting Naarden gebracht en daar losgelaten. De duiven 
konden dat stukje wel dromen en vlogen het blindelings in alle 
weersomstandigheden. Vervolgens zette hij die duiven in een hok 
binnen de vesting Naarden. Daar kregen ze ruim te eten maar ze 
hadden er geen broedbakken. Na een paar dagen liet hij ze daar 
los en de duiven vlogen natuurlijk ijlings naar hun Amsterdamse 
hok. Daar vonden ze hun nesten, maar vanaf dat moment kregen 
ze daar geen voer meer. Na één of twee dagen hongeren werden 
ze naar Naarden vervoerd, waar het voer klaar stond. Dit werd 
enkele malen herhaald. Toen kwam de dag dat de kapitein zijn 
hongerige duiven in Amsterdam losliet, en wat gebeurde? De een 
na de ander vertrok richting Naarden. Daar hadden ze nog wel 
even moeite om de ingang van het hok te vinden, maar binnen 
een paar dagen vlogen alle duiven vanuit Amsterdam dagelijks 
naar Naarden om te eten, en daarna weer snel terug naar het 
nest. Heen en weer dus.

Onbetrouwbaar
Ach, iedere ervaren duivenmelker kan het verzinnen: de duiven 
hebben in het ene hok hun nest en in het andere hok hun voer. In 
verschillende Europese landen heeft men militaire duiven op deze 
manier getraind, maar in echte oorlogen is de truc nooit toege-
past. De aanpak bleek ook niet zo betrouwbaar. Als de duiven in 
de winter niet broeden, lukte het natuurlijk niet. De duiven bleven 
gewoon op het hok waar ze voer kregen en vlogen dus niet meer 
heen en weer. Bovendien leverde de ontwikkeling van telegrafie 
en telefonie veel nieuwe mogelijkheden voor de communicatie, 
vooral tussen vaste locaties. 
In de Eerste Wereldoorlog, vijftien jaar later, werden postduiven 
niet veel ingezet voor de verbinding tussen vaste plaatsen, maar 
juist wel voor de communicatie vanaf moeilijk bereikbare en be-
weeglijke locaties: de loopgraven, schepen, vliegtuigen.

C O L U M NH E I M  M E I J E R I N K

DUIVENMENSEN 
HEEN EN WEER

Een militair zolderhok uit die jaren, niet in 
Nederland maar in Noord-Frankrijk
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Hoe komt de ranking tot stand
Geesteren. Door Covid 19 werden de spelregels 2020 voor de 
rubriek ‘beste liefhebber’ enigszins aangepast. De rubrieken 
vitesse en midfond werden samengevoegd tot vitesse/mid-
fond. De spelregels voor de rubriek ‘beste liefhebber’ werden 
daardoor als volgt:

Voor berekening beste liefhebber is de score in de drie rubrie-
ken vitesse/midfond, eendaagse fond en jong bepalend. Van 
elke afzonderlijke rubriek vitesse/midfond (acht vluchten), een-
daagse fond (vier vluchten) en jong (acht vluchten) wordt het 
gemiddelde resultaat van de benodigde beste duiven berekend 
op basis van 1 op 5. De vlucht binnen elke rubriek waarop een 
liefhebber de meeste duiven heeft ingezet is bepalend voor 
het aantal duiven dat de eindscore bepaalt. Ook restduiven 
tellen mee. Vb. Maximaal 14 duiven ingekorfd maakt een factor 
van 2,8. Het gemiddelde resultaat  van de benodigde tellende 
duiven is de eindscore van die rubriek.

Voorbeeld: berekening eindscore per rubriek
Liefhebber A heeft op de vitesse/midfond maximaal 14 duiven 
ingekorfd. Hij heeft drie tellende duiven nodig. De scores 
van de twee beste tellen volledig mee en de derde telt voor 
0,8 mee. Stel de scores van zijn drie beste duiven op de vijf 
tellende van de acht vluchten waren per duif respectievelijk 
4900, 4850 en 4800 punten. Het totaal van 2,8 duif over vijf 
vluchten is dan  4900 +, 4850 + 0,8 x 4800  = 13590 punten 
Het gemiddelde per duif over de beste 5 vluchten is 13590 : 
2,8 = 4853.57 punten. Gemiddeld per duif per vlucht: 4853.57 
: 5 = 970.714 punten. Dit is de eindscore vitesse. De som van 
eindscore van de drie rubrieken is de totaal score. De liefheb-
ber met hoogste totaal score van de drie rubrieken is de beste 
liefhebber.

Niet de score per vlucht, maar de eindscore van de benodigde 
beste duiven op vijf van de acht vluchten vitesse/midfond is 
bepalend. Voor een liefhebber met maximaal twintig duiven op 
de acht vitesse/midfond ingekorfd tellen zijn vier beste duiven 
over vijf vluchten. Van een liefhebber die maximaal honderd 
duiven inkorfde tellen de twintig beste duiven. Bij de introduc-
tie van deze berekening een tiental jaren terug werd geopperd 
dat enkel de liefhebber met kleine korf nog in aanmerking kon 
komen voor het kampioenschap ‘beste liefhebber’. De formule 
heeft vanaf het begin bewezen dat ze niet selecteert op grote 
of kleine hokken, maar enkel en alleen op uitzonderlijk sterk 
presterende hokken. 

In bijgaande tabel zijn de tien winnaars 
2020 met hun maximum aantal ingezet-
te duiven op de drie tellende rubrieken 
geplaatst. Aan u als lezer zelf om te 
beoordelen op welke rij u ongeveer 
hoort met uw aantal ingekorfde duiven. 
Daar hadden u en ik dus ook bij kunnen 
staan! Bij mij ontbrak het aan de beno-
digde  prestaties. 
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‘DE 10 BESTE LIEFHEBBERS 
VAN NEDERLAND 2020’

PRIJS MAX A. 
DUIVEN V/M

MAX. A. 
DUIVEN E

MAX. A. 
DUIVEN J

1E 49 25 99

2E 70 40 64

3E 50 30 140

4E 99 72 192

5E 34 25 58

6E 53 30 81

7E 83 63 161

8E 17 10 38

9E 37 10 79

10E 30 10 48
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DE 10 BESTE LIEFHEBBERS VAN NEDERLAND 2020

Allereerst neem ik u mee naar de hokken van Hans &Evert-Jan 
Eijerkamp en (klein)dochter Lotte te Brummen. Niet alleen 1e in 
de competitie Beste Liefhebber van Nederland Whzb / Tbotb 
maar ook 1e Generaal Grootmeesters Dagfond en Jong en te-
vens 1e in de categorie 3 Jong Eendaagse Fondspiegel. Iedere 
titel zou een reportage kunnen opleveren, maar wij voegen 
samen uiteraard!

Als duivenliefhebber ben je wellicht een ‘vreemdeling in Je-
ruzalem’ als je niet gelezen, gehoord of gezien hebt over het 
wel en wee van de familie Eijerkamp wat betreft meubelen en 
postduiven. Beide takken hebben door effectief beleid en voor-
al keihard werken een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 
Om te kunnen oordelen over de huidige bijzondere successen 
in de duivensport van Hans Eijerkamp en zoon Evert-Jan kun 
je niet voorbij aan het verleden. In 1928 werd het familiebedrijf 
opgericht. Hans nam het stokje van zijn vader energiek over 
onder het motto ‘op geluk moet je niet wachten, je moet het 
opzoeken’. Van een eenvoudig woonwinkel in hartje Zutphen 
naar twee alom bekende moderne vestigingen op de woon-
boulevard te Zutphen en te Veenendaal. Het pad voor Hans en 
zijn gezin liep desondanks beslist niet immer over rozen. Hans 
heeft tot in zijn diepste moeten ervaren dat de mooiste rozen 
de scherpste doornen dragen. De successen zijn Hans en de 
zijnen absoluut niet komen aanwaaien. Een taai, volhardend 
en lerend karakter was nodig om op de ingeslagen weg door 
te gaan. Met open oren en ogen zijn ontwikkelingen gevolgd 
en zo nodig werd er echt voorop gelopen. Voor de uiteindelijke 
groei naar hetgeen nu is was boerenslimheid bovendien ook 
meer dan welkom. Daaronder valt zeker de ooit zo succesvol 
gehanteerde formule door bij aankoop van meubels een of 
meerdere bonnen voor jonge duiven van hun uitzonderlijke 
kweekstal te schenken. Velen uit binnen- en buitenland verge-
noegden hun bezoek aan de meubelboulevard Eijerkamp met 
een bezoek aan de Ponderosa & Greenfield Studs.

Stap voor stap
Meer dan een halve eeuw van top tot teen liefhebber van 
postduiven. Immer prestatiegericht in heel het doen en laten 
en optimaal gebruik makend van de mogelijkheden om het 
duivenbestand blijvend met bewezen toppers te versterken. 
Hokken werden, al lerende, meerdere keren tot in details aan-

gepast. De keuze van mede-verzorgers werd 
echt op een schaaltje gewogen. De medi-
sche begeleiding van het groot arsenaal aan 
duiven werd tot in het extreme benut. Door lange ervaring ge-
rijpt beseffen Hans en Evert-Jan dat week in week uit enkel top 
presteren alleen mogelijk is, als de door de alom gewaardeerde 
schrijver en topspeler wijlen Arie van de Hoek geïntroduceerde 
driehoek duif-hok-liefhebber, volledig in evenwicht is.  

Gelijkzijdige driehoek
De grondlegger van de meetkunde Euclides (300 j. v. Christus) 
omschreef de in evenwicht zijnde driehoek als een driehoek 
met drie zijden van gelijke lengte, drie hoeken van elk 60° en 
als zodanig een regelmatige veelhoek. Op Greenfield Stud is 
deze regelmatige veelhoek op dit moment de absolute basis 
van de ongekende successen. In onderstaand is getracht 
antwoord te krijgen van Hans en zoon Evert-Jan hoe de drie 
gelijke lijnen en de drie gelijke hoeken (hok-duiven-verzorging) 
als basis van het succes door hen zijn ingevuld

Hok
De hokken staan op de open vlakte nabij de oever van IJssel. 
Het weer heeft met al zijn grillen volle en vooral snelle greep op 
de hokken wat betreft temperatuur en vochtigheid.

Evert-Jan:” Een vlieghok moet goed functioneren onder 
allerlei weersomstandigheden. Alle vloeren en wanden van de 
vlieghokken zijn geïsoleerd. In alle hokken zit vloerverwarming, 
die via een hygrostaat bij meer dan 70% luchtvochtigheid 
aanslaat. Verder werken wij zelf voortdurend met de schuiven 
in het plafond om de temperatuur zoveel mogelijk gelijkmatig 
te houden. Deze zijn normaliter een 20 cm geopend, zodat 
er minimale verluchting plaatsvindt. Zo nodig handmatige 
aanpassing gelang de omstandigheden. Onze hokken zijn niet 
alle gelijk van bouw. Zo hebben we ook verschillende kappen 
op de hokken. Hok Lotte heeft heel veel volume in de kap. Tot 
nagenoeg aan de nok is de kap geïsoleerd met dupanel platen. 
In de kap blijft de temperatuur daardoor ook en vooral bij veel 
zon lager dan in het hok, waardoor een schoorsteen effect 
ontstaat met als gevolg een natuurlijke ventilatie. De overige 
hokken hebben kleinere kappen met veel minder inhoud.  Op 
beide type hokken wordt goed gevlogen.  

1. LOTTE EIJERKAMP 2492.116 P.
2. HANS & EVERT-JAN EIJERKAMP  2301.847 P.
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Wagenmakerstraat 26
1991 JA Velserbroek • Nederland 
Tel + 31 23 5371285
Fax + 31 23 5382255
www.dhpcultura.com

DHP Cultura

BRONCHO-
VITAL

Een uitgekiende bronchi-
ale kruidensamenstelling 
die een duidelijke on-
dersteuning geeft voor  
gezonde luchtwegen.
Het ondersteunt bij regel-
matig gebruik de luchtwe-
gen en brengt de keel tot 
rust.

Verkrijgbaar in flessen 
van 500 en 1000 ml.

• Voor gezonde 
luchtwegen.

• Vrije ademhaling.
• Rustige kelen.

De hokken staan op het zuidoosten, zodat de 
eerste ochtendzon ook direct de hokken kan 
opwarmen. Op de hokken van Lotte komt ook 
via het dak de zon binnen. Er is geen dubbe-
le beglazing. Bij donker weer lichten we niet 
bij. Overigens hokken moeten onder normale 
omstandigheden zeker niet te licht of te donker 
zijn. De morgenzon mag uiteraard als grootste 
vitaminebron nimmer geweerd worden. De 
hokken van de doffers en duivinnen zijn tijdens 
het vliegseizoen gelijk. Echter de duivinnen 
zitten overdag grotendeels verplicht buiten in 
de ren voor hun hok en ’s nachts in hun hok op 
kapelletjes, terwijl de doffers in hun broedhok-
ken zitten.
De rennen voor elk hok zijn erg belangrijk, 
want in de wintermaanden zitten alle duiven 
de gehele dag verplicht in de ren. Zuurstof is 
de beste medicijn voor de duiven. Tijdens het 
seizoen zitten ook alle duivinnen de gehele dag 
in de rennen. De vliegdoffers daarentegen zit-
ten overdag niet buiten. Verder perfect om alle 
duiven buiten hun bad te geven. Geen extra 
overlast van vocht op de hokken.” 

Duiven
Hand in hand verliepen de investeringen in 
ontwikkeling van de meubelzaak en de duiven-
kolonie. Hans is begenadigd met de drive om 
ook van zijn grote passie de duivensport het 
allerbeste te maken.
Hans over zijn huidig bestand duiven:” Onze 
‘eigen’ Janssen x Van Loon duiven, waarmee 
we een eigen stam hebben gecreëerd, gaat 
terug naar de eerste Janssen duiven die ik in 
Arendonk haalde in 1964. Naderhand aange-
vuld en gekruist met duiven via verschillende 
aankopen bij Heremans-Ceusters in 2006 en 
daarna bij Leo Heremans. Deze duiven bepalen 
voor 80% onze huidige stam voor vitesse/mid-
fond en dagfond.  In de loop der jaren hebben 
we échte vele bewezen nationale en internatio-
nale topduiven gekocht. Ook een aantal duiven 
van Stefaan Lambrechts waren bij ons succes-

vol in zowel de vlieg- als kweekhokken. Ook 
belangrijk en zeer geslaagd was de inbreng 
van enkele duiven van Gerard en Bas Verkerk. 
Verder uiteraard toppers die we kochten o.a.; 
Olympiade duif Duitsland Jong, ‘Olympic 
Hans’ (Olympiade duif Nederland Allround), 
‘Turbo Rossi’ (won 5x 1e prijs) en ‘Olympic 
Leo’ (Olympiade duif Duitsland Allround). In 
2019 werden er nog een aantal jongen uit zijn 
allerbest gekocht bij Gerard Koopman o.a. uit 
‘Manu’, ‘Paco’ en Royal Dream’. Daarnaast 
hebben we in 2019 enkele Top 10 Nationale 
asduiven gekocht bij Frans en Gert Rondags in 
België en een aantal van de Gebr. Leideman. 
Ook werden er in 2019 en 2020 een aantal 
jonge duiven aangekocht die rechtstreeks, en 
met veel succes, op de vlieghokken werden 
geplaatst afkomstig van de Gebr. Leideman en 
Willem de Bruijn.” 

Eigen toppers
Evert-Jan: “Het is een open deur intrappen, 
maar uit goede duiven kweek je nu eenmaal 
gemakkelijker goede. De laatste jaren hebben 
we ons ook erg versterkt door inbreng op ons 
kweekhok van zelfgekweekte en gespeelde 
nationale asduiven. Daarbij valt te denken aan: 
-  Xenon: 1e Nat Asduif Dagfond Fondspiegel 

2018-2019; 
-  Speedy Grizzle: 1e Nat. Asduif Natour 

WHZB/TBOTB 2019; 
-  Beetle: 1e Nat. Asduif Jaarling De Allerbeste 

2019, 1e Nat. Asduif Midfond PIPA 2019; 
-  Luka Modric: 1e Nat Asduif Jonge duiven 

WHZB/TBOTB 2018, 1e Nat. Asduif Fond-
spiegel 

   Jong 2018, 1e Nat. Asduif jong De Allerbes-
te 2018, 1e Nat. Asduif Jong PIPA 2018 

- Olympic Joseph: 1e Nat. Asduif Eendaagse 
Fond WHZB/TBOTB 2020, 1e Nat. Asduif 

   Midfond De Allerbeste 2020, 1e Nat. Asduif 
Eendaagse fond PIPA 2020, 1e Nat.  

   World best pigeon Eendaagse fond 2020, 
Olympiade duif Roemenië Jaarlingen 2020.
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In het verleden kochten we wel eens een hele ronde bij er-
kende liefhebbers, maar allengs zijn we overgestapt naar het 
zoeken van de echte krenten in de pap. Deze kruisen met onze 
toppers levert ons tot op heden meer dan windeieren op.”  

Liefhebber: team Eijerkamp
In de eerdergenoemde gelijkzijdige driehoek is de liefhebber de 
derde belangrijke lijn. Nestor Hans en zoon Evert-Jan zwaaien 
de scepter over het zo succesvolle team Eijerkamp. De taken 
zijn verdeeld over vijf vaste medewerkers. Henk Jurriens is er 
al bijna veertig jaar werkzaam en weet van de hoed en rand. Hij 
is nauw betrokken bij elke belangrijke stap die op Greenfield 
Stud betreffende de duiven wordt gezet. Hij is normaliter naar 
buiten, en dat is ver over de landsgrenzen heen, onze spreek-
buis. Henk is een bewezen kenner. De schatbewaarders op de 
kweekhokken zijn Arnold Paalman, zelf meer dan een succes-
vol liefhebber, en de jonge met trots door Hans begeleide Rick 
Wuestenenk. 

Joke Geven en Kees van de Beek, gewezen en bewezen groot 
kampioen in afdeling 8, verzorgen de vliegduiven van hok 
Hans & Evert Jan Eijerkamp. Oliver Sabol is de verzorger op de 
hokken van Lotte Eijerkamp. Naast dit vaste team zijn er voort-
durend sportvrienden die zo nodig graag een handje komen hel-
pen. Er is onderling vertrouwen, volop kunde en kennis en met 
name ook een gezellige sfeer. In voetbaltermen gesproken ‘in 
zo’n team willen ook wisselspelers maar al te graag aan de bal’.  
Team Eijerkamp is ambitieus, bulkt van de ervaring, trots op 
successen op eigen hokken, maar vooral ook genietend van de 
vele successen die ‘hun’ duiven wereldwijd op andere hokken 
behalen. De drie verzorgers op de vlieghokken stellen we even 
voor:  

Joke Geven: eigen inbreng
Een bijzondere plaats in team Eijerkamp is zondermeer weg-
gelegd voor mevrouw Joke Geven. In 2014 kwam Joke met 
haar man Martin vanuit Bussloo naar Greenfield Stud. Samen 
hadden ze daar in de bosrijke omgeving nabij recreatieplas 
Bussloo nationale faam opgebouwd door o.a. twee keer de 
titel ‘beste asduif oud’ van WHZB, menig nationale overwin-
ningen en NPO-kampioenschappen in de wacht te slepen. De 
transfer naar Greenfield Stud was opzienbarend, maar voor 
beide partijen een win-win situatie. Helaas overleed haar man 
Martin op te jonge leeftijd in 2016 werkelijk in zijn harnas na 
een slopende ziekte. Mede door sterk aandringen van haar 
Martin bleef Joke lid van team Eijerkamp. Evert-Jan: “In het 
seizoen 2020 verzorgde zij 16 weduwduivinnen, die enkel en 
alleen op de vitesse en midfond werden gespeeld. Daarnaast 
heeft zij ook een afdeling met veertig jonge duiven onder haar 
hoede. Zij speelt samen met Kees v.d. Beek onder de naam 
van Hans en Evert-Jan Eijerkamp. Joke speelt het spel zoals 
bij Team Eijerkamp is afgesproken, maar haar eigen inbreng 
is onmiskenbaar. Bij het horen van haar voetstappen maken 
de duiven zich immer koerend en staartslepend op om haar te 
begroeten. Joke geniet op elk moment intens van haar volkje 
en beloont hun gedrag steevast met iets lekkers. De jongen 
worden hier al vanaf het begin mee opgevoed en zijn dan ook 
bijna allemaal handtam. Joke kan dan ook lezen en schrijven 
met haar kroost. Zij werd o.a. kampioen Midfond en Eendaag-
se Fond Ladies League 2020. In 2021 zal Joke zich beperken 
tot alleen maar jonge duiven, want hier ligt gewoon haar hart 
en passie.”

Kees van de Beek: weduwduivinnen
In 2019 kwam Kees definitief als verzorger naar Greenfield 
Stud. Het was voor de buitenwacht een onverwachte trans-
fer. Echter niet voor Hans & Evert-Jan, want zij waren in hun 
zoektocht naar een topverzorger er stellig van overtuigd dat 
in de driehoek hok-duiven-liefhebber Kees uitstekend in hun 
team als gelouterd specialist met weduwduivinnen zou passen. 
Bovendien, zij kenden Kees al langer als ontwerper/maker 
van hun kweekcellen. Kees had overigens al meerdere jaren 
bewezen met de allerbesten van Nederland mee te kunnen 
en had vooral ook succes met de Eijerkamp duiven. In 2018 
bekroonde hij zijn kunnen met zijn ‘328 die 1e werd in de ca-
tegorie ‘beste midfondduif’ van de competitie WHZB-TBOTB. 
Kees ging ook op nieuwe grond onverdroten door met hetgeen 
hij kon en maakte knal uitslagen en behaalde aansprekende 
titels. Evert-Jan: “ Kees kan met de weduwduivinnen lezen en 
schrijven. Met zijn schrale hand van voeren zet hij ze in korte 
tijd precies naar zijn hand. Hij vindt dat je de weduwduivinnen 
overdag alle rust moet geven. Je moet er dan bij wegblijven. 
Zijn methode werkt perfect.”       

Oliver Sabol: droom werd werkelijkheid
“Als beginnend jong duivenliefhebber kreeg ik bij toeval een 
duivenfilm te zien van de hokken Eijerkamp. Het werkte be-
toverend op mij. Ik was volledig begeesterd. Jaren achtereen 
waande ik mij in mijn dromen meerdere keren op hun hokken.”, 
aldus Oliver. Vier jaar terug kwam hij als Kroatisch kampioen 
op voorspraak van de voorzitter van zijn nationale bond als 
verzorger naar Brummen. Zijn droom werd werkelijkheid, maar 
wel een waaruit blijkt hoe bezeten hij van duiven is, want hij 
moest/moet er echt veel voor laten. Weliswaar komen zijn 
vrouw met hun twee kinderen in de zomer twee maanden naar 
Brummen en in de stille periode is hij meerdere weken bij zijn 
gezin in Kroatië. 
Hans: “Oliver is een buitengewoon fijn, beschaafd en gezellig 
mens en hij legt erg gemakkelijk en onderhoudend contacten. 
Hij is leergierig tot op zijn botten. Hij vraagt en luistert, maar 
deelt zijn kennis en handelen met genot met anderen. Het 
omgaan met duiven is zijn leven. Hij is een door en door dui-
venliefhebber. Hij viert het om bij de duiven te zijn. Omgekeerd 
is echter wellicht de grote kurk waarop zijn successen drijven: 

De oude duivinnen in de ren. Ook in seizoen zitten duiven 
overdag ‘verplicht’ buiten
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de duiven zijn ook graag in zijn nabijheid. Hij daagt ze uit en 
beloont. De opklapbare zitvakjes verspreid over de zijwanden in 
de hokken vormen o.a. door ze tijdelijk open te klappen een on-
derdeel van de apenkooi voor de duiven. Elk moment dat Oliver 
op de hokken is blijkt voor de duiven een feest. Hij voert niet 
enkel op de immer brandschone vloer, maar ook in de broed-
hokken, in de zitvakken en op andere onverwachte plekken. 
Oliver vormt geheel natuurlijk een eenheid met zijn duiven. Hij 
is in zijn sas met zijn fluitje, zijn geduld, zijn blik, zijn handelen 
als hij zijn duiven kan plezieren. Hij is tijdens het seizoen van vijf 
uur in de morgen tot negen uur een kameraad voor de duiven. 
Oliver geniet elke dag ten zeerste, maar het meest op de dag 
als zijn beste maatjes op de wedvluchten het peloton geselen. 
Als een goede herder waakt hij dan weer met bescheiden trots 
over zijn kudde.” 

Wijlen Hans Boenders en ondergetekende hebben Oliver ver-
schillende keren op de hokken tussen de duiven meegemaakt. 
We vergeleken hem ooit met een citaat uit een artikel van een 
gesprek dat schrijver en columnist Godfried Bomans had met 
Johan Cruijff: “Johan doet in zoverre aan een engel denken 
dat ook een engel niet aan de zwaartekracht onderhevig is. Ik 
heb hem vaak zien spelen en mij dan telkens verwonderd dat 
hij na afloop gewoon met de anderen mee het veld afliep en 
niet opsteeg en over de tribunes heen aan de einder verdween. 
Vermoedelijk houdt hij zich in. (.)” 

Voeding vliegduiven
Op de hokken Lotte en Hans & Evert-Jan worden de vliegdui-
ven op verschillende wijze gevoerd. De basismengelingen zijn 
alle mengelingen van Beyers en wel de soorten: Vandenabeele, 
Koopman all-in one, Galaxy sport light, Beyers sport en Pre-
mium superweduwschap. Soms wordt ook een enkele zak van 
Embregts Theunis ingezet.
Oliver voert zijn weduwnaars puur op gevoel. Hij begint in prin-
cipe met een lichte mengeling en voert naar de vlucht toe wat 
vetrijker. Pas als de eendaagse fondvluchten zich aandienen 
dan komt Koopman all-in one voor drie à vijf maaltijden op het 
menu. De duiven krijgen altijd genoeg. De voorgaande en ko-
mende vlucht, de weersomstandigheden en het gedrag tijdens 
de training bepalen voor Oliver de samenstelling en hand van 
voeren. Evert-Jan: “Oliver leest de duiven.”

Joke en Kees voeren de weduwduivinnen in feite wat lichter 
voer dan de weduwnaars op de vitesse. Voor de midfond met 
twee nachten mand wordt het voer wat zwaarder en voor de 
dagfond worden de laatste drie-vijf voerbeurten echt vetrijker 
gevoerd.   
Bij het inkorven op donderdagavond wordt er steeds op die 
dag twee keer gevoerd. Als we op vrijdagavond inkorven met 
één nacht mand, dan worden de duiven maar één keer ge-
voerd. De duiven kunnen altijd minimaal een half uur eten en er 
wordt nooit krap gevoerd. Op de dag van thuiskomst krijgen de 
duiven altijd hetzelfde voer als met de laatste voerbeurt voor 
het inkorven van de betreffende vlucht. Als bijprodukten geven 
we o.a. Probac,- Olympic MG Mix – Roze poeder Mariën, Ami-
novit, en Probiotrax.

Medische begeleiding  
De alom bekende vogelarts Tony Oranje is de vaste arts voor 
de postduiven. Preventief is er met Oranje een programma 
opgesteld voor algehele gezondheid. Dit start meteen na afloop 
van elk seizoen. Binnen een week worden alle vliegers geselec-
teerd en op de goede hokken geplaatst. Daarna volgt dan een 
kuur volgt van veertien dagen voor paratyfus met Orniflox. Hier-
na een week schoon water en aansluitend een kuur van zeven 
dagen met Fungitrax. Alle duiven, vliegers, kwekers en ook alle 
loszittende duiven krijgen deze kuren. Oude duiven worden op 
eieren geënt voor PMV en voor pokken.
Alle jonge duiven worden bij afzetten geënt voor PMV en een 
vijftal weken erna een combinatie enting ROTA-PMV. Later 
volgt voor alle jongen een enting tegen pokken. 
Na elke vlucht wordt er zondags een ontsmettings mix van 
Tony Oranje in het water gedaan. Elke maandag worden de dui-
ven gecheckt door Tony Oranje en er wordt mest meegegeven 
voor controle. Als er niets is, dan wordt er ook niets gedaan. 
Als ondersteunende vitamines/supplementen worden zoals 
eerder al genoemd o.a. Probac, Olympic MG Mix, Roze poeder 
Mariën, Aminovit en Probiotrax gegeven.

Voorbereiding op seizoen
De duiven, voor vitesse en midfond, worden de 2e maandag 
van januari gekoppeld. De duiven voor de dagfond werden 
twee weken later gekoppeld. Alle vliegkoppels brengen jongen 
groot. De duivinnen komen niet voor de 2e keer op eieren. Zo-
wel de doffers als duivinnen komen dan direct op weduwschap. 
Door Covid-19 werden de duiven tot eind mei verduisterd. In de 
periode voor aanvang van het seizoen krijgen de oude duiven 

Het uit wennen van de jonge duiven met een tijdelijke extra 
lange loopplank

Hok van Lotte Eijerkamp
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verplichte training. In maart en april een keer daags en vanaf 
1 mei tweemaal daags trainen. De oude duiven krijgen voor 
aanvang vliegseizoen vier à vijf keer een africhting. 
De jonge duiven trainen een keer per dag. De africhting van de 
jongen is zeer intensief. Zeker 20-25 maal worden ze wegge-
bracht op afstanden van 1 – 60 km (Ravenstein). De jongen 
worden mandje voor mandje gelost. Dit systeem van Joke en 
wijlen Martin Geven is nu verankerd in de voorbereiding. De 
duiven leren op deze wijze van africhten meer. Het is ook een 
vorm van risicospreiding. Uiteraard zijn er met dit systeem ook 
verliezen, maar de praktijk heeft geleerd dat je op de wed-
vluchten normaliter de verliezen aanzienlijk beperkt. 
Als het spel met de jonge duiven op de wagen is, dan worden 
de jonge duiven iedere week, tussen de vluchten in, twee keer 
weggebracht voor een africhting/training.

Weduwschap
Op de hokken van Lotte wordt enkel met doffers op we-
duwschap en bij Hans en Evert-Jan enkel met duivinnen op 
weduwschap gespeeld. In alle gevallen is de partner van doffer 
of duivin thuis. Hun ervaring is dat het rendement van zowel de 
duivinnen als doffers vele malen hoger is dan met dubbel we-
duwschap. Komend jaar zal overigens voor het eerst ook met 
een aantal weduwduivinnen op de hokken van Lotte worden 
gespeeld.
De doffers krijgen aanvankelijk na de vluchten hun duivin twee 
à drie uur maximaal. Langzamerhand wordt deze duur wat lan-
ger tot zelfs naar de dag na de vlucht. Het is en blijft een hele 
toer om de duivinnen goed gepaard aan de doffer te houden.  
Elke woensdag krijgen de duivinnen een trainingsvlucht van 
Heteren (35 km). Bij thuiskomst worden ze onthaald door de 
doffer. Na een kort verblijf gaan ze terug naar hun eigen hok. 
Voor het inkorven wordt er dan niet meer getoond, terwijl bij 
thuiskomst de partner hen weer opwacht. De duivinnen blijven 
langer bij de doffer en al heel snel tot de volgende morgen. 
Ook hier is een blijvende goede onderlinge paring belangrijk.  
Er is geen verschil in prestaties tussen de duivinnen en doffers. 
Het hok met doffers van Lotte werd 1e beste liefhebber van 
Nederland en dat van Hans en Evert-Jan met duivinnen werd 
2e beste liefhebber van Nederland. Verder hadden ze de 
laatste drie jaar 5 nationale asduiven, waarvan drie duivinnen 
en twee doffers. De laatste drie seizoenen hadden ze in de top 
vijf dertien nationale asduiven waarvan zeven duivinnen en zes 

doffers

Selectie
Na het seizoen wordt op beide hokken streng geselecteerd. 
Maximaal 30% van de oude duiven mag overwinteren op het 
vlieghok. Er wordt puur op prestatie geselecteerd. De hokken 
worden aangevuld met 70% jonge duiven. Deze jongen heb-
ben in principe allen het totale jonge duivenprogram gevlogen. 
In principe worden zij ook geselecteerd op prestatie. Een en-
keling mag blijven op grond van afkomst of op hoge verwach-
tingen. Zeker is, dat zo nodig gemakkelijker een jong wordt 
aangehouden, dan een twijfelaar van de ouden.  

Invloed verzorgers 
Hans en Evert-Jan zijn diep gewortelde duivenliefhebbers. 
Niets maar dan ook niets wordt door hen aan het toeval 
overgelaten. Hokken, duiven, voeding, training en medische 
begeleiding alles is tot in de puntjes geregeld. De vraag dringt 
zich dan wellicht op wat is dan nog de rol van de overige leden 
van team Eijerkamp? 
Evert-Jan: “Mijn vader is op leeftijd, en ik sta midden in ons 
meubelbedrijf. Onze gezamenlijke hobby is in de loop der jaren 
een bedrijf geworden waar veel geld in is gestoken en waar we 
ook wat van mogen en moeten terugverwachten. Wil je dat, 
dan moet je je in prestaties onderscheiden. Het liefst door zo 
mogelijk extreme verschillen maken. Daarvoor is een verzorger 
nodig, die vandaag ziet en voelt aan zijn duiven, dat er morgen 
wel of niet wat aan mankeert. Hij is net altijd een stapje voor. 
Juist dat stapje voor maakt het hele jaar door en met name 
met de wedvluchten het verschil. Niemand van team Eijer-
kamp kan van een middelmatige duif een goede maken. Maar 
van goede een topper maken lijkt ook schier onmogelijk. Een 
topper een topper te laten zijn over meerdere weken daarvoor 
is juist at fingerspitzengefühl nodig. De kwaliteit van de duiven 
geeft in deze uiteindelijk echt de doorslag. De verzorger is de 
katalysator. Mijn vader en ik prijzen ons gelukkig dat wij ze in 
ons team hebben.” 

De drie beste duiven per rubriek
Spelregel 2020: Voor berekening beste liefhebber is de score 
in de drie rubrieken vitesse/midfond, eendaagse fond en  jong 

Automatisch rolluik in dak voor het verduisteren van jonge 
duiven in hok Lotte Eijerkamp. Zie ook de ruime gang voor alle 
hokken langs, zowel bij de jonge als oude duiven.

Drinkgootwaterbak in buitenren aan het hok van jongen Lotte 
Eijerkamp
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bepalend. Van elke afzonderlijke rubriek vitesse/midfond (acht 
vluchten), eendaagse fond (vier vluchten) en jong (acht vluch-
ten) wordt het gemiddelde resultaat van de benodigde beste 
duiven berekend op basis van 1 op 5. De vlucht binnen elke ru-
briek waarop een liefhebber de meeste duiven heeft ingezet is 
bepalend voor het aantal duiven dat de eindscore bepaalt. Ook 
restduiven tellen mee. Vb. Maximaal 14 duiven ingekorfd maakt 
een factor van 2,8. Het gemiddelde resultaat van de benodigde 
tellende duiven is de eindscore van die rubriek.

In onderstaande twee tabellen het maximaal aantal ingekorfde 
duiven per rubriek, aantal duiven nodig voor berekening, ge-
middelde scores van dit aantal en eindscore landelijk NPO van 
zowel hok Lotte als hok Hans & Evert-Jan:

Voor beide hokken een ongekende score. Aan de basis hiervan 
liggen duiven met uitzonderlijke prestaties. Onderstaand per 
rubriek een korte afstamming en prestaties van de drie beste 
duiven van Lotte en Hans-Evert-Jan. 

VITESSE/MIDFOND
1.Steady Euro NL19-1411308: De vier grootouders van deze 
jaarling doffer zijn afstammelingen van  Heremans-Ceusters, H. 
en S. Mulder, Dirck v.d. Bulck en Stefaan Lambrechts;

2.Yindee NL19-1667375: De vier grootouders van deze jaar-
ling duivin zijn alle afstammelingen van Willem de Bruijn.

3.Olympic Joseph 19-7007134: De vier grootouders van deze 
jaarling doffer zijn afstammelingen van tweemaal Bas & Gerard 
Verkerk, Van Loon en Janssen-Van Loon.

In de rubriek ‘beste vitesse/midfondduif’ werden 
bovenstaande drie duiven respectievelijk 5e, 7e en 24e.

Inklapbaar schapje in het hok van Lotte Eijerkamp 

LOTTE Vit./midfond 1-fond jong

Max. ingekorfde duiven 49 25 99

Aantal duiven nodig voor berekening 9.8 5 19.8

Gemiddelde score 803.128 957.137 731.851

Landelijke score NPO 3 1 `1

HANS & EVERT-JAN Vit./midfond 1-fond jong

Max. ingekorfde duiven 70 40 64

Aantal duiven nodig voor berekening 14 8 12.8

Gemiddelde score 747.075 924.452 630.320

Landelijke score NPO 6 2 11

1.STEADY EURO NL19-1411308
Niergnies  V24    11/6400
Châlons en Ch. M25    43/9110  
Morlincourt  M26    57/7852  
Sézanne   M28  112/4128  
Nanteuil  M30  48/3948  
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EENDAAGSE FOND
1.Olympic Joseph 19-7007134: Deze doffer is hierboven al 
genoemd s als derde bij vitesse/midfond.   De vier grootouders 
van deze jaarling doffer zijn afstammelingen van tweemaal Bas 
& Gerard Verkerk, Van Loon en Janssen-Van Loon;

2.Adina NL19-7007097: De vier grootouders van deze jaarling 
duivin zijn afstammelingen van Eijerkamp Van Loon-Janssen, 
Eijerkamp Janssen en twee keer J & J. Kaman;

3.Fighter Euro NL18-1627922: De vier grootouders van deze 
tweejarige doffer zijn afstammelingen van driemaal Here-
mans-Ceusters en H. en S. Muller.

In de rubriek ‘beste eendaagse fondduif’ werden bovenstaande 
drie duiven respectievelijk 1e, 12e en 14e .  

JONG
1.20-1248228 Princes Andreja. De vier grootouders van deze 
duivin zijn afstammelingen van Heremans, tweemaal Stefaan 
Lambrechts en Heremans-Ceusters;

2.NL20-1085818 Grizzle Jet: De vier grootouders van deze 
jonge schimmelduivin zijn afstammelingen van Gebr. van den 
Brande, Gert Heylen, W. Roeper en W. Stellerman;

3. NL20-1248213 Max: De vier grootouders zijn afstammelingen 
van tweemaal Bas & Gerard Verkerk en tweemaal Eijerkamp.
De prestaties van bovenstaand drietal:

In de rubriek ‘beste jonge duif’ werden bovenstaande drie 
duiven respectievelijk 17e, 19e en 32e. 

Afstammingen 
De volledige afstammingen van bovenstaande duiven zijn uiter-
aard alle te vinden op de site www.eijerkamp.com 

Marathon-ZLU
De laatste jaren wordt op Greenfield Stud uitsluitend deel-
genomen aan de wedvluchten vitesse, midfond, eendaagse 
fond en het totaalprogramma jonge duiven. Zijn er gedachten 
om het speelveld te verbreden naar marathon en ZLU? Evert-

1. 20-1248228 PRINCES ANDREJA 
Tongeren J30 562/5704   
Bierges  J31   1/3901   
Chimay J33   65/3540   
Laon (Besny)  J35   45/5663   
Nanteuil  J37   1/3858      

2. NL20-1085818 GRIZZLE JET
Tongeren J30      55/5704
Bierges  J31      28/3901
Chimay  J33     66/3540
Laon   J35 312/ 5663
Nanteuil J37 138/3858

3. NL20-1248213 MAX 
Tongeren J30     153/5704   
Bierges J31     321/3901   
Chimay J33     9/3540   
Laon   J35      23/5663   
Nanteuil J37      149/3858   

2.YINDEE NL19-1667375 
Niergnies V24 39/6400   
Châlons en Ch. M25 152/9110   
Morlincourt  M26  111/7852   
Sézanne   M28 69/4128   
Nanteuil  M30 1/3948

1.OLYMPIC JOSEPH 19-7007134 
Fay aux L. E27 13/9218
Fay aux L. E31 7/5735
Chateaudun E33 5/4058

2.ADINA NL19-7007097 
Fay aux L. E27 12/ 9218   
Bourges   E29 77/5856   
Fay aux L.  E31 22/5735   
3.FIGHTER EURO NL18-1627922 
Fay aux L.  E27  142/9218   
Bourges E29  17/5856   
Fay aux L.  E31 17/5735  

3.OLYMPIC JOSEPH 19-7007134
Niergnies V24 12/6400
Châlons en Ch M25  220/9110
Morlincourt   M26  299/7852
Sézanne      M28   14/4128  
Nanteuil  M30   106/3948

DE 10 BESTE LIEFHEBBERS VAN NEDERLAND 2020
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Jan: ”We moeten een keuze maken. De dagen zitten nu al 
vol met trainen en loslaten van alle andere duiven. Bij meer 
versnippering op eigen erf moet iedereen hier nog meer uren 
maken om duiven te verzorgen, trainen als ook inmanden en 
bij thuiskomst opwachten. Voor ons blijft het privéleven van 
allen ook belangrijk. Het aantal uren per dag is beperkt en dus 
zijn er duidelijke keuzes gemaakt. Het is al een spannings-
veld met passen en meten om de maximale focus blijvend te 
kunnen aanspreken op de nu door ons gekozen spelsoorten. 
Bovendien gaat het hart van mijn vader en mij volledig uit 
naar vluchten van 100 – 700 km. We hebben van nature ook 
absoluut het geduld niet voor het totale gebeuren rond de 
marathon. Mijn vader wordt inmiddels ook een dagje ouder 
(86). We spannen ons beiden elke dag opnieuw weer maxi-
maal in om op alle vluchten die op het reguliere program staan 
een aansprekende uitslag te maken. Mooie uitslagen komen 
er niet vanzelf!” 

‘Van achterom kijken krijg je een stijve nek’  (Jan Lenfe-
rink-RUR)
“Al pratend over de huidige stand van zaken en de toekomst 
van de duivensport is men te vaak geneigd om te kijken naar 
het verre verleden en om de belevenissen van toen als basis 
te nemen voor de toekomst. Allerlei verhalen en smoezen van 
wat reeds was, worden ter berde gebracht ter ondersteuning 
van de visie op de toekomst. Allemaal aardig en wel, maar het 
is niet de voedingsbodem voor de aanwas van leden en ont-
wikkeling van onze sport. Het bestuur NPO lijkt mij goed be-
zig. Bedien je huidige ledenbestand optimaal, maar ontwikkel 
tegelijkertijd de sport met alle mogelijkheden die er zijn. Maak 
inventief gebruik van de mogelijkheden om inkorven, uitle-
zen van de terminals, etc. te vereenvoudigen, maar bewaak 
daarentegen nauwgezet de beleving van onze sport binnen 
de basisvereniging. De niet te stuiten professionalisering van 

de duivensport moet aangewend worden als winst voor alle 
leden. Voor NPO en afdelingen liggen hier alle mogelijkheden.  
Er is helaas sportief gezien te veel versnipperd. Meer samen-
werken betekent ook dat er samen meer te winnen valt. Ik 
denk daarbij vooral aan gezamenlijke lossingen vanaf 300 km 
door meerdere afdelingen. Een voorbeeld vormt bv de afde-
lingen 7-8-9. Je hebt dan spreiding van sterke hokken over 
een groot, breed en diep gebied. Dit voorkomt dominantie op 
een enkele plek, want de duiven zullen al tijdig koers moeten 
zetten naar eigen hokken. Dit zorgt voor spreiding. Uiteraard 
zal wind altijd een rol blijven spelen, maar dat heb je des te 
meer met kleine lossingen als de duiven in een klad naar huis 
komen. 
We moeten net als in België naar meer en mooie grote 
nationale vluchten. Grotere concoursen organiseren is zeker 
aantrekkelijk, zodat vluchten veel meer gaan aanspreken in 
binnen- en buitenland. Er vindt nu veel te veel versnippering 
plaats. De NPO moet zeker drie tot vijf Nationale vluchten 
organiseren. Alle liefhebbers dienen ook dezelfde kansen te 
krijgen door voor elk evenveel vluchten te organiseren. Deze 
moeten alle meetellen, zodat we ook bij een te houden Olym-
piade als Nederlandse liefhebbers mee kunnen dingen naar 
de absolute top.  

Met jonge duiven Nationaal Orleans in ere gaan herstellen. 
Lossingen destijds van 150.000 tot 200.000 duiven werden in 
de gehele wereld gevolgd. Dit lijkt mij een belangrijk onderdeel 
van het cultureel erfgoed. Het motief van verliezen van jonge 
duiven op Orleans is niet juist. Deze vinden juist plaats tijdens 
het opleren en eerste vluchten jonge duiven.”, aldus een meer 
dan enthousiaste Evert-Jan sprekend over de toekomst van 
de duivensport. Als zakenman pur sang en duivenliefhebber 
tot in de kleinste vezels koestert hij alom het bovengenoemde 
gezegde van Jan Lenferink. 
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Exclusieve veiling van de Top 25 prominenten van de 
Nederlandse Duivensport t.b.v. de Stichting Whzb / Tbotb.

Wij zijn de schenkers van deze topduiven dankbaar voor hun bijdrage aan de stichting.  
Met dank aan hen kunnen wij de competitie opzetten en een grootse, waardige huldiging organiseren. 
Whzb / Tbotb zoekt al meer dan 60 jaar naar de beste duiven van Nederland. Hierbij proberen wij ieder 

jaar de spelregels en voorwaarden zo op te stellen dat alle liefhebbers evenveel kans maken. 

DEZE VEILING EINDIGT OP ZATERDAG 20 MAART OM 20.00 UUR OP WWW.GPS-AUCTIONS.COM

Willem schenkt de NL 20-1775728. Een blauwe doffer uit zijn 
“James”, deze was 6e Nat. Asduif PIPA ranking. Moeder is de 
“Fatkoelina” zij was de 8e Nat. Asduif PIPA 2018.

Pieter schenkt de NL 20-1007518. Een kras doffer van “Broer return Flojo”. 
Deze was een van de beste duiven ooit welke gevlogen hebben in de 
beroemde eenhoksrace in Zuid Afrika (SAMDPR). Moeder is dochter van 
Prince Esmee van Comb. Elzinga met 2 x 1e NPO in 2 weken.

Deze combinatie schenkt de NL 20-1496869. Een blauwe doffer uit 
de “Hunter” welke 8e Nat Asduif Whzb  2013 was. De moeder is de 
“Ivory Lady”. Zij was de 4e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2013.

Deze combinatie schenkt de NL20-2043166, een blauwe duivin uit de 
19-016 en deze vloog 1e NPO Lorris tegen 2600 duiven en 2e Nat. tegen 
10.956 duiven. Moeder is de 18-792, zij werd 7e Goudencrack duif van de 
FZN met een 22e, 27e en 29e NPO.

Deze combinatie schenkt de NL 20-1022698. Een blauwe doffer die komt 
uit “Beauty Blue”, hij is zoon van de “Esmee” en was 1e Nat Asduif Whzb/
Tbotb 2014. Moeder is “Miss Gaga” en zij is weer een dochter van James 
Bond, Jan Hooymans, grootvader van 1,1,4,4,8,9 NPO dagfond.

Hans en Evert schenken de NL 20-1250125. Een blauwe duivin 
"FLASH LEO", vader 1e Prov, 4e & 8e NPO x "DRAGON LADY", 31e 
Nat. Acep. MD YB PIPA, direct dgt. "OLYMPIC HANS" x "INDY".

1. WILLEM DE BRUIJN, REEUWIJK 4. PIETER VEENSTRA, DRACHTSTERCOMPAGNIE

2. GERARD & BAS VERKERK, REEUWIJK 5. COMB. VAN WANROOY, GEFFEN

3. TJEER & JOUKE ELZINGA, HARKEMA 6. HANS & EVERT JAN EIJERKAMP, BRUMMEN
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Jan schenkt de NL 20-1609825. Een lichtkras doffer een volle 
broer van de 1e Duffel 2.747p, 8e Open NW Grand Nat. Yeovil 
1.045p. Uit "Zoon 1e NPO" x "Dochter. HARRY JUNIOR". 

Peter schenkt de NL 20-1508251. Een blauwe doffer en volle zuster van 
"NATHALIE", met 1e Nat. Chateauroux 7.151p, 10e Pontoise 6.902p, 10e 
NPO Pont St. Max 18.889p, 21e Fontenay 15.396p, 1e Quievrain 1.253p, 1e 
Pont St. Max 315p, etc. 

De combinatie schenkt de  NL20-1779587. Een kras doffer uit "SON 
GOLDEN ANGEL", vader: 7e Nat. Acep. WHZB Old, 16e-30e-34e NPO 
x "MADISON 3.0", mother of: 1e-5442p, 1e-1794p, 2e Prov. 13.292p, 
3e-1267p, etc.

Frank schenkt ons de NL 20-2009304, een blauw bonte doffer uit  
"TRIPPEL 8", 11e NU Périgueux 5.218p x "DOUBLE NATIONAL 2", 
dgt. Afstamming: "Le Bernard' x "Amber", 2 nationale winnaars.

Marijn en Marit schenken de NL 20-1383467. Een lichtkras doffer 
en volle broer van de 5e NPO Pont St. Max 3.871p. Hij komt uit 
"MOSKOU" x "LONG SUMMER". 

Anton schenkt de NL20-1121555. Een blauwe doffer uit "INBRED 
BLIKSEM", top-kweker x "INBRED KLEINE DIRK", dgt. "WONDERE 
DIRK" x "HENNIE", son x dgt. "KLEINE DIRK", C. & G. Koopman.

Deze comb. schenken de NL 20-1365086. Een blauwe duivin uit"BR. 
KAMIKAZE", 11e Nat. Narbonne 4.566p, 31e Nat. Agen 6.219p, 5e Nat. 
Acep. ZLU WHZB / TBOTB 2017 x "KIKKI", 24e-29e-72e Nationaal.

Peter schenkt de NL20-1392676. Een blauwe doffer uit "VALENTINO", 
zoon van “Valitas” van R.A. Bakker & Zn x "DGT. OKIDOKO", nr. 1 
kweker van Peter Crans. Okidoko is o.a. vader van de 1e NPO 
Orleans, 2e NPO Argenton.

8. JAN HOOIJMANS, KERKDRIEL

7. PETER VAN DE MERWE, DORDRECHT

12. COMB. DERKSEN & VD KEUKEN, ALMELO

11. FRANK ZWIERS, TERHEIJDE

9. MARIJN EN MARIT KRAMER, WORMER 13. ANTON RUITENBERG, ZWOLLE 

10. COMB. VERWEIJ DE HAAN, MIJDRECHT 14. PETER CRANS, DEN HELDER
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Deze combinatie schenkt de NL20-1559066. Een blauwe doffer 
en halfbroer van de 1e NPO La Souterraine 2.753p, 17e NPO 
Issoudun 4.110p, 61e NPO Montlucon. Uit "ROSSI'S SENSATION" x 
"MISS MILENIUM".

Deze combinatie schenkt de NL20-1623881. Een blauwe duivin 
uit "YOUNG BEAUTY HARRY", son "BEAUTY HARRY" x "NESTSISTER 
ESMEE", Hooymans/Elzinga x "DGT. NEW HARRY", Jan Hooymans.

Zij schenken een JONGE DUIF 2021 UIT KOPPELING NL20-
1522807, 1/2 brother: "CHINA 001", 1e Nat. Acep. WHZB 2020 X 
NL20-1522950, 55e Pont St. Max 5.811p.

Arjan schenkt een JONGE DUIF 2021 UIT KOPPELING ‘SNELLE 
JELLE 47’, father: 2e Nat. Bergerac 25.628p X ‘SELENE-
MARSEILLE’, mother: 81e NPO Periqueux 3.389p.

Jan en Leanne schenken een JONGE DUIF 2021 UIT KOPPELING 
‘JUPITER’, foundation cock! X ‘ZUSTER OLYMPIC HANS’, 3e 
Olympiade duif Nitra 2013 & superkweker.

Wil en Falco schenken een JONGE DUIF 2021 UIT KOPPELING 
‘HENRY’, 2e Nat. Acep. Eendaagse Fondspiegel 2017-2020, 
8e-15e-21e-93e NPO etc. X ‘HADENNA’, (gr)mother: 1e-13404p, 
1e-3194p, 1e-6838p, 1e-5139p, etc.

Peter schenkt een JONGE DUIF 2021 UIT KOPPELING NL15-
1451880, (1e-16.212p, 1e-7344p, etc) X ‘OLYMPIC BONNIE’, 
(1e Olympiade MF Poznan 2019)

Marcel schenkt een JONGE DUIF 2021 UIT KOPPELING 
‘SUPER BLUE’, zoon "STIPO" x "BUDDAHARI", 2 top racers! X 
‘KATINCA’, 1e Chimay 5033p, 1e total 10.239p etc.

20. COMB. LIN, 
RIJNSATERWOUDE

16. COMB. EMBREGTS – THEUNIS, HOEVEN

19. ARJAN BEENS, 
GENEMUIDEN

15. TEAM GPS, ELSHOUT

21. WIL & FALCO EBBEN, 
BOVEN LEEUWEN

17. JAN V/D PASCH EN 
DOCHTER, GRUBBENVORST

22. MARCEL SANGERS, 
EEFDE

18. PETER JANSSEN, 
KLEVE



Tim schenkt een JONGE DUIF 2021 UIT KOPPELING ‘ZOON 
BRUNELLO’, 1e Asduif Agen ZLU 3 & 4 Jaar X ‘INGE MEERKERK’.

De familie Doldersum schenken een JONGE DUIF 2021 UIT 
KOPPELING NL19-1306173, (6e Nat. Acep. YB SD 2019) X NL19-
1306172 (2e NPO Morlincourt 3.065p, 3e NPO Melun 1.493p etc).

De familie van Schijndel schenken een JONGE DUIF 2021 UIT 
KOPPELING NL 20-2042495 (Son "Little Rock", 1e Nat. Acep. ZLU 
2019 x "Dgt. Romee", Jellema) X NL19-1027549 (dgt. "Willem", 1e 
Acep. ZLU Narbonne 2015-2018 & 1e Int. Nat. Acep.)

24. TIM HAGE, 
WOERDEN

25. JO VAN SCHIJNDEL 
EN ZNN., GEFFEN

23. J. DOLDERSUM & ZN, 
ALMELO

VERKOOP VIA 
WWW.GPS-AUCTIONS.COM
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Nederlandse Duivensport t.b.v. de Stichting Whzb / Tbotb.
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DE 10 BESTE LIEFHEBBERS VAN NEDERLAND 2020

Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 50 duiven 
ingekorfd. De tien beste duiven scoorden een gemiddelde van 
676.214 punten en zij werden daarmee het 28e beste hok van 
de NPO op de vitesse. Op de EENDAAGSE FOND werden 
maximaal 30 duiven ingekorfd. De 6 beste duiven scoorden 
een gemiddelde van 897.642 punten en zij werden daarmee 
het 4e beste hok van de NPO op de eendaagse fond. Op de 
vluchten JONGE DUIVEN werden maximaal 140 duiven inge-
korfd. Voor de berekening telden 28 duiven. Zij scoorden een 
gemiddelde van 644.1 punten en zij werden daarmee het 7e 
beste hok met de jonge duiven.

Peter Theunis speelt samen met zijn vrouw in de combinatie 
Embregts-Theunis. Ze zijn lid van PV. De Eendracht te Et-
ten-Leur en spelen in samenspel de Westhoek, in Rayon 2 van 
Brabant 2000.
Gemiddeld wordt er met 20 koppels totaal weduwschap ge-
speeld. Voor eigen gebruik worden tussen de 100 en 150 jon-
gen geringd. De vliegduiven worden eind januari begin februari 
gekoppeld en brengen een koppel jongen groot en broeden 
aansluitend tien dagen waarna ze op weduwschap gaan. 
Totaal weduwschap wordt er gespeeld. Al hun duiven zijn 
allround. Ze gaan gewoon op alle vluchten vanaf vitesse tot en 
met dagfond mee. De combinatie geniet van alle vluchten.
De jongen worden als africhting zo’n 15 keer een voor een 
gelost op een afstand van 5 tot 35 km. De eerste helft van de 
vluchten blijven ze bijeen. Daarna wordt er op de deur ge-
speeld.
Peter aan het woord: “Zelf geloof ik niet echt in topvorm. Wel in 
kwaliteit!  Zo ben ik al jaren op alle afstanden met jong en oud 
bij de eerste hokkampioenen in Brabant 2000. Heb ik dan altijd 
topvorm? Goede gezonde duiven presteren altijd. Vandaar dat 
ik nooit met motivatie werk. Ze moeten er hier gewoon elke 
vlucht zijn. De duiven, zowel oud als jong, trainen hier eenmaal 
daags 1 uur verplicht. 
Mijn hok is bijna altijd volledig open. Dus enorm vochtig in de 
winter, maar droog en luchtig tijdens het vliegseizoen. Ik heb 
al op vele hokken gespeeld in mijn leven en op alle hokken wel 
eerste prijzen gewonnen. Ik ben van mening dat een overbe-
volkt hok automatisch slecht is.

Ik heb het geluk gehad tegen twee echte 
topduiven aan te lopen in mijn leven. Dit 
waren de Witbuik, soort C. Gijzen St. Wil-
lebrord, en de Dragon Rocket, zoon van de Rocket 1e asduif 
WHZB van wijlen M. van Gastel Roosendaal. Hiermee is in de 
laatste 20 jaar een eigen stam gesmeed. Af en toe werd wat 
vers bloed gehaald.

Ik heb 20 jaar terug een eigen voer ontwikkeld. Mijn zoon 
brengt dit op de markt onder de naam Embregts-Theunis 
Champions Mix. Dit krijgen de duiven twaalf maanden per jaar. 
Er is ook een variant de Embregts-Theunis NPO Mix met extra 
vetten tijdens rui en kweek, maar vooral tijdens de vluchten. 
Inmiddels voeren vele bekende hokken in binnen en buitenland 
onze mengelingen. Onze zoon heeft er een dagtaak aan. Wat 
gezondheid betreft werk ik bij voorkeur uitsluitend op natuurlij-
ke basis. Hiervoor heb ik enkele producten ontwikkeld, die de 
darmflora op peil te houden. Mocht er iets gevonden worden 
bij een medische controle, dan zal ik zeker ingrijpen. Maar 
duiven met medicatie omhoog houden of boosten is aan mij 
niet besteed.
Het seizoen 2020 was sportief gezien uitstekend met o.a. een 
notering als 3e Beste Liefhebber van Nederland. Vorig jaar 
werd ik 4e, het jaar ervoor 10e  en het jaar daarvoor 11e. Een 
zichtbaar stijgende lijn dus.

In Brabant 2000 werden we 4e Onaangewezen, 2e Aangewe-
zen en 2e Asduif midfond. Op de dagfond 1e  Onaangewezen, 
4e  Aangewezen en 3e Asduif. Bij de jonge duiven 1e  Onaan-
gewezen jong en 2e en 3e Asduif jong. In de FZN (Fondclub 
Zuid-Nederland) werden we 1e ouden afdelingskampioen en 
3e  Gouden Crack oud. De kampioenschappen in de ver-
eniging, het samenspel en het Rayon waren ook meer dan 
bijzonder.”

Peter steekt zijn mening over de toekomst niet onder stoel of 
banken: “Ik ben van mening, dat er meer samengevoegd moet 
worden wat afdelingen betreft. Elf afdelingen is niet meer van 
deze tijd. Kleine verenigingen kunnen binnen niet al te lange 
tijd toch niet meer bestaan. Daarbij moeten er meer jongeren 
in de dagelijkse besturen toegelaten worden om met nieu-
we ideeën te komen. De oudere garde lijkt op vele plaatsen 
nergens meer voor open te staan. Enkele attractie vluchten 
per jaar organiseren met oud en jong op een Nationaal niveau, 
met daaraan gesponsorde prijzen zou zeker meer mensen naar 
de duivensport toe lokken. We moeten immers voor de jeugd 
onder de 55 jaar op langere termijn de zaak zien te redden. Ik 
vind het nationaal NPO-vliegprogramma tot nu toe geen zegen, 
omdat we nu begin september stoppen met vliegen, terwijl er 
afdelingen zijn die tot eind oktober taart vluchten organiseren. 
Iedereen moet evenveel spelmogelijkheid en gelijke kansen 
krijgen om de duiven te testen. Wij hadden jarenlang samen 
met afdeling 5 een prachtprogramma met de jongen en nu met 
het Nationale vliegprogramma lijken de verder gelegen afdelin-
gen zo laat mogelijk te willen beginnen en zo vroeg mogelijk te 
stoppen met de jongen. Vervolgens korft men tot eind oktober 
de duiven in op de taartvluchten”.

3. COMB. EMBREGTS-THEUNIS 2218.231 P.  



30  |  HET SPOOR DER KAMPIOENEN

DE 10 BESTE LIEFHEBBERS VAN NEDERLAND 2020

Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 99 duiven in-
gekorfd. De 19.8 beste duiven scoorden een gemiddelde van 
668.301 punten en zij werden daarmee het 33e beste hok van 
de NPO op de vitesse. Op de EENDAAGSE FOND werden 
maximaal 72 duiven ingekorfd. De 14.4 beste duiven scoorden 
een gemiddelde van 870.960 punten en zij werden daarmee het 
9e beste hok van de NPO op de eendaagse fond.
Op de vluchten JONGE DUIVEN werden maximaal 192 duiven 
ingekorfd. Voor de berekening telde 38.4 duif. Zij scoorden een 
gemiddelde van 626.834 punten en werden daarmee het 12e 
beste hok van de NPO met de jonge duiven.

Meer dan een kwart eeuw behoort Willem al bij de allerbeste 
liefhebbers van Nederland. Ik heb hem al die jaren als lid van 
de commissie WHZB/TBOTB van dichtbij mogen meemaken. 
Willem was en blijft een echte winnaar. Hij viert zijn overwinnin-
gen ook zichtbaar. Afgelopen herfst, na het bekend worden van 
de eindstanden van de competitie 2020, zei hij tegen mij: “ Om 
bij de prijswinnaars van WHZB/TBOTB te horen maakt me na al 
die jaren van succes toch weer net zo blij als een kind. Als je dit 
presteert, dan heb je weer een goed jaar gehad.”
Onderstaande heeft hem verzocht een A-viertje te schrijven over 
zijn succesvolle verzorging van zijn duiven tijdens het seizoen. 
Het werd een interessant verhaal. Oordeel zelf. Wellicht maken 
we ons te druk over bijzaken! 

De pen is aan Willem:
“Hoewel al een leven lang duivenliefhebber, ben ik in 1984 op 
mijn huidige adres er vol voor gegaan. Ik had inmiddels een goed 
lopende praktijk als tandarts en een huis gevonden, waar ik mijn 
hobby naar hartenlust kon beleven. Vanaf ‘87 ben ik bijna onafge-
broken algemeen kampioen van Kring Gouda, nu Gouwe-IJssel, 
toen 750 leden, nu amper 300 leden. In ’89 werd ik in Almen door 
Gerard Winkel gehuldigd als 4e liefhebber van WHZB en nu 31 
jaar later ben ik weer op dezelfde positie geëindigd. Ik voel mij 
dan ook zeer bevoorrecht om zoveel jaren die successen te bele-
ven, waar ik als schooljongen van droomde.

Hoewel ik in het begin maniakaal alles probeerde om aan de top 
te komen, door er heel veel voor over te hebben, ben ik, nu ik grijs 
ben, erachter dat duivensport eigenlijk heel simpel is. Je moet het 
in de eerste plaats leuk vinden om met dieren om te gaan, als het 
je teveel moeite is, wordt het nooit wat. En dan blijken er maar 

drie dingen belangrijk: Goeie duiven, een 
goed hok, met veel frisse lucht en veel, héél 
veel aandacht. Je moet als het ware je dui-
ven kunnen lezen. Zien wat er gaande is op 
het hok, de duiven moeten je “vertellen” wat 
je moet doen. Zelf doe ik alles zo eenvoudig 
mogelijk en dan moet ik er nog veel tijd in steken.

Hier worden de oude duiven op totaal weduwschap gespeeld, 
dus doffers en duivinnen allemaal op reis. Ze krijgen altijd volle 
bak eten uit zgn. zelfvullers met het hele jaar dezelfde, eenvoudi-
ge vliegmengeling. Alleen tijdens de kweek krijgen ze kweekmen-
geling (eiwitrijker). ’s Ochtends krijgen alle duiven een handvol 
“ochtendmix” per 15 duiven en een potje multimix van de 
Patagoon. In de ochtendmix zitten grit, snoepzaad, tovo, hennep, 
groente korrels en kattenbrokjes. Kattenbrokjes geef ik om het 
gebrek aan aminozuren in graan aan te vullen. Mn. Methionine en 
Lysine ontbreken in de granen en zorgen dat de eiwitten onvolle-
dig zijn. Zie het eiwit als een ketting van aminozuren, waar twee 
heel zwakke schakels inzitten, hetgeen de ketting in zijn geheel 
zwak maakt.
Dus hier zijn geen extra eiwit poeders of capsules. Gewoon elke 
dag hetzelfde het hele jaar door.
Eén keer per dag de duiven laten trainen is voldoende, zonder 
dwang. Gezonde duiven gaan uit zichzelf trainen. Als ze de dagen 
na een zware vlucht niet willen trainen, laat ze dan met rust, 
dwing ze niet, ze weten het zelf beter.
Je kunt duiven niet met mensen vergelijken, geef ze jouw vertrou-
wen. Ze zullen je belonen daarvoor.
Vóór het inkorven worden de duiven niet getoond, ze krijgen de 
beloning ná werken. Iedereen die met dieren traint; honden, paar-
den of welk dier ook, geeft de beloning altijd ná de prestatie.
Oude en jonge duiven worden verduisterd, de ouden van maart 
tot begin mei, de jongen van maart tot de langste dag. Vanaf het 
eerste weekend van augustus worden de duiven 18 uur per dag 
belicht (overdag niet). De jonge duiven worden heel intensief, als 
het weer en hun gezondheid het toelaten, opgeleerd. Net zolang 
vanaf 10 km tot ze als een speer de goede richting op vliegen. 
Zolang ze een of meer rondjes maken op de losplaats, weten ze 
nog niet wat de bedoeling is en moet de oefening steeds her-
haald worden.
Ik probeer met uiterlijk 100 dagen jongen te beginnen vanwege de 
inprentingsfase. Dat is de periode, waarin dieren het makkelijkst 
nieuwe dingen opnemen en opslaan voor de rest van hun leven. 
Later beginnen maakt het moeilijker voor de jongen. Wanneer de 
jongen belicht worden, worden ze gescheiden gespeeld.
De duiven worden hier nooit preventief gekuurd, ze worden wel 
geënt tegen paramixo en pokken. Als er echt medische problemen 
zijn, doe ik een beroep op de kennis van de dierenartsen vd Sluis 
en Göbel. Zoals u ziet wordt hier alleen aan de hoofzaken volop 
aandacht besteed en geen energie verkwist aan onzinnige dingen. 
Sinds een paar jaar schrijf ik over mijn wel en wee een wekelijkse 
column in De Duif, waarin ik de lezers meeneem in mijn beslom-
meringen op en rond mijn duivenhok. 
Ik voel het als een plicht mijn ervaringen te delen, zodat de liefheb-
bers meer plezier aan onze fantastische hobby kunnen beleven.

En daarom voel ik mij niet alleen bevoorrecht, maar ook dankbaar, 
dat mijn jeugddromen uit zijn gekomen. Iets wat ik iedereen gun 
en toewens.”

4.  WILLEM DE BRUIJN 2166.095 P.  
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Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 34 duiven inge-
korfd. De 6.8 beste duiven scoorden een gemiddelde van 634.916 
punten en zij werden daarmee het 69e beste hok van de NPO op de 
vitesse. Op de EENDAAGSE FOND werden maximaal 25 duiven in-
gekorfd. De 5 beste duiven scoorden een gemiddelde van 809.664 
punten en zij werden daarmee het 38e beste hok van de NPO op de 
eendaagse fond. Op de vluchten JONGE DUIVEN werden maxi-
maal 56 duiven ingekorfd. Voor de berekening telde 11.2 duiven. 
Zij scoorden een gemiddelde van 639.199 punten en zij werden 
daarmee het 8e beste hok van de NPO met de jonge duiven.

Alwin stelt zichzelf uitgebreid aan ons voor: “Ik ben Alwin Petrie uit 
Brummen. Lid van PV De Hoven te Zutphen en spelend in kring 1 
van regio Zuid Oost, afdeling 8 GOU. In kring 1 spelen nationale 
kopstukken als de familie Eijerkamp, Sangers, Aaldering, Moe-
spot, etc. Maaike is mijn dochter van 16 en zij is zelfstandig lid. In 
de verzorging helpt ze mij, omdat ik een drukke baan heb. Voor 
Maaike spenen we zo’n 30 jonge duiven en voor mij zo’n 80 jonge 
duiven. Ik speel met name met ongeveer 35 duivinnen op weduw-
schap. Maaike begon met 15 doffers op weduwschap.
De jonge duiven worden goed opgeleerd, beginnend op kleine 
stukjes en vanaf 10 km in kleine groepjes gelost. We maken dan 
stappen tot ongeveer 40 km (over de grote rivieren) en dan moeten 
ze klaar zijn voor de vluchten. We spelen ze het gehele jonge 
duivenprogramma, waarbij we de meeste waarde hechten aan de 
NPO vluchten. Hierdoor leer je ze als jong veel waardoor ze als 
jaarling geen aanloopperiode meer nodig hebben. Als oude duif 
spelen we de duiven elke week. Pas als er een hele zware dagfond 
tussen zit gaan we soms rust geven.  

Ik was altijd een echte vitesse-midfond speler, maar mijn duiven 
hebben in het verleden heel goed gepresteerd op de dagfond. 
Daarom besloten we in 2019 toch ook weer dagfond te gaan 
spelen en dat resulteerde direct in een mooi aantal NPO top 
3-klasseringen, zoals 1e NPO & NU Zone 2 Châteaudun 565 km 
3.289 d.,2e NPO Morlincourt JD 359 km 8.903 d., 2e NU Zone 
2 Châteaudun 565 km 3.289 d.,3e NPO Morlincourt JD 359 km 
8.903 d. en 3e NPO Sens JD 481 km 3.905 d.. 
In principe speel ik al ruim 30 jaar met dezelfde basis duiven. Dit 
is mijn oude Porsche Bond en Mr. Bond lijn. Voornamelijk de oude 
lijnen van de ‘Fameuze 05’, die ik vanaf de jaren ‘80 op mijn hok 
had via Cees Suykerbuyk. Daar kwamen eerst Van Loons en meer 
recent Lambrechts duiven bij van mijn vriend Henk Bussing, maar 

ook enkele Verkerk-duiven. Deze ruilde ik met 
Bas en die het hier in kruising op de dagfond 
al zeer goed doen. In mijn stamduivin Gigi 
zitten ook de oude lijnen van Maurice Hasen-
donckx, wiens duiven ook mede aan de basis 
stonden van Leo Heremans.
De jonge duiven scheid ik al vroeg en speel ze op de deur. Mijn 
duiven trainen uit zichzelf altijd erg goed. Dit is het resultaat van 
jarenlange selectie. Ze gaan heel hoog en trekken ver weg. Af en 
toe zie je ze als stipjes overkomen. Dat is aangeleerd gedrag en 
door die goede training bij huis hoef ik ook niet zo vaak te rijden 
als anderen doen. Als werkende liefhebber heb ik daar gewoon 
ook niet de tijd voor.
Het hok speelt een belangrijke rol. Een aantal jaren terug moest ik 
gedwongen verhuizen vanwege een dijkverlegging bij de IJssel. 
Aan het nieuwe hok heb ik echt een paar jaar moeten schaven 
voordat het voldeed. Maar gezien de goede prestaties van de 
laatste jaren, denk ik dat het hok nu aardig goed is. Ik zoek echter 
altijd nog weer naar verbeterpunten. 
Mijn duivin Gigi is de vaandeldrager. Zij ligt aan de basis van mijn 
stam. Ze kweekte fantastisch en heeft inmiddels een flinke refe-
rentielijst. Een korte opsomming aan 1e prijzen in de laatste 2 jaar: 
Nat. Jong as De Allerbeste’ FCI,. Jong allound 6 pr. PIPA Ranking, 
Nat. Jong midf. NPO, prov. Jong as midfond, Venlo 1/18965, 
Chateauroux 1/3417, Bierges 1/7088 en  3 x Soissons 1/1733-
1/1154/1/1132. 

Ik ben van het no nonsens type. Dus de duiven moeten uit het 
voer halen wat ze nodig hebben. Ik gebruik met name de menge-
lingen van Beyers en geef soms wat Garvo erbij door. Bijproducten 
geef ik nauwelijks. Dat beperk ik tot grit, roodsteen en biergist. 
Mijn duiven moeten zichzelf gezond houden. Voor ongezonde 
duiven is hier geen plek. Natuurlijk als het seizoen bezig is komen 
ze in aanraking met andere duiven en dan wil ik ze monitoren. Dat 
betekent dat ik op gezette momenten naar Nanne Wolff ga voor 
een algeheel onderzoek van de vliegers. Als het nodig is schrijft 
Nanne wat voor. Maar meestal is dat niet nodig. Maaike werd 
Fondspiegel kampioen in cat. 2 jong ’20. Ikzelf werd 3e in cat. 3. 
Maaike 1e Nat. kampioen jeugd en 1e Nat. asduif jeugd. 

Wat de toekomst van onze sport betreft maken we nu de fout de 
duivensport in te richten op de oude liefhebbers. Dat is het grote 
merendeel. Maar dat zijn allemaal leden die binnen nu en 10-15 
jaar stoppen. Dit is korte-termijn-politiek om daar je beleid op af te 
stemmen. Er moet een plan worden opgesteld door jongere leden 
waarmee de sport nog jaren doorgaat en die het ook aantrekkelijk 
maakt voor mensen met een baan en een gezin. Dit is het nu na-
melijk niet. Ik weet echter dat met een overgrote meerderheid aan 
oudere leden, die het in het democratische proces dus voor het 
zeggen hebben, dat veranderingen in de duivensport een illusie 
blijven.
Het nationaal NPO-vliegprogramma maakt in ieder geval de sport 
eerlijker. Iedereen heeft evenveel vluchten op dezelfde datums en 
dit is van groot belang voor de Nationale competities. In dat kader 
is het een must. Er zijn echter veel meer factoren die bepalen wie er 
bijvoorbeeld de Nationale kampioenen worden. Vaak spelen die in 
kringen met relatief weinig concurrentie of bijvoorbeeld veel fond-
spelers. Daarom vind ik ook dat punten voor Nationale kampioen-
schappen uit het grote verband moeten worden gehaald. Vitesse en 
midfond en jong uit regio uitslagen en de rest uit afdelingsuitslagen.”

DE 10 BESTE LIEFHEBBERS VAN NEDERLAND 2020

5.  ALWIN PETRIE 2083.779 P.   
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Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 53 duiven inge-
korfd. De 10.6 beste duiven scoorden een gemiddelde van 627.536 
punten en zij werden daarmee het 77e beste hok van de NPO 
op de vitesse. Op de EENDAAGSE FOND werden maximaal 30 
duiven ingekorfd. De 6 beste duiven scoorden een gemiddelde 
van 844.791 punten en zij werden daarmee het 18e beste hok van 
de NPO op de eendaagse fond. Op de vluchten JONGE DUIVEN 
werden maximaal 81 duiven ingekorfd. Voor de berekening telde 
16.2 duiven. Zij scoorden een gemiddelde van 591.149 punten en 
zij werden daarmee het 33e beste hok met de jonge duiven.

“Gebr. Epping is een combinatie van drie broers die al zo’n vijftig 
jaar met duiven spelen. “Wij zijn lid van PV de Vriendschap in 
Gouda en spelen verder in het Samenspel Gouwe en IJssel  van 
afdeling 5 Zuid-Holland. Het afgelopen seizoen werd gestart met 
dertig koppels vliegduiven en honderd jonge duiven. Daarnaast 
hebben we nog zestien koppels kweekduiven.
Het kweekhok wordt voor een belangrijk deel bevolkt door duiven 
die afkomstig zijn van vriend Willem de Bruijn. Door de eieren van 
deze kwekers over te leggen naar een aantal voedsterkoppels en 
de vliegduiven wordt daaruit een zo hoog mogelijk rendement ge-
haald. Van de “beste” koppels worden zo acht tot tien jongen per 
koppel gespeend vóór begin april.

Met de oude duiven spelen we totaal weduwschap, waarbij alle 
duiven, doffers en duivinnen, iedere week worden ingekorfd. 
Duiven die een dagfondvlucht (nog) niet aankunnen, doen een 
vitessevlucht. Het prima vliegprogramma van Afd. 5 biedt daarvoor 
voldoende mogelijkheden. Na de laatste vlucht, medio september, 
blijven de vliegduiven binnen tot hun jongen, begin februari, ca. 
twee weken oud zijn. De training wordt dan rustig gestart. Van-
af begin maart wordt dat opgevoerd tot tweemaal per dag drie 
kwartier tot een uur. Het opleren van de oude duiven blijft beperkt 
tot een tweetal korte ritten. De jonge duiven daarentegen krijgen in 
mei en juni een intensief opleer programma van ca. twintig vluchten 
(van twee tot vijftig km). De verliezen van jonge duiven zijn hier al 
jaren relatief gering. Vroeg beginnen met opleren en dat daarna 
blijven herhalen, zolang het weer en de gezondheid van de jonge 
duiven dat toelaten, is daarvoor het recept. Zowel de oude als 
de jonge vliegduiven worden vanaf 1 maart verduisterd en vanaf 
medio juli bijgelicht.

De medische begeleiding van de duiven bestaat uit de entingen te-
gen paramyxo en pokken (borstel). Verder geen preventieve kuren, 
maar wel direct ingrijpen als zich ziekteverschijnselen voordoen.
De jonge duiven worden hier al na de eerste verenigingsvlucht tot 

einde seizoen gescheiden en op de deur ge-
speeld. Zij worden echter niet extra gemotiveerd. 
Vóór het inkorven worden de geslachten niet bij 
elkaar gelaten. Ze gaan dan zo rustig mogelijk 
de mand in. Na thuiskomst staat de schuifdeur 
natuurlijk open en mogen doffers en duivinnen tot 
eind volgende dag bij elkaar.
Zodra de jonge doffers en duivinnen gescheiden zijn (begin juli) 
trainen ook zij dagelijks ’s ochtends en ’s middags gezamenlijk met 
de oude doffers en duivinnen.
Gedurende het hele seizoen krijgen zowel de oude als de jonge 
duiven dezelfde voermengeling, nl. Vlieg Speciaal van De Pata-
goon. Daarnaast wordt bij iedere voerbeurt per hok een handje 
gegeven van een mengeling van Tovo, kattenbrokjes, pinda’s, 
hennep, groentekorrel en snoepzaad. Verder krijgen de duiven 
regelmatig schoon grit en Multimix van De Patagoon.

Wij zijn programmaspelers die het hele seizoen iedere week met 
duiven willen spelen. Onze duiven moeten kunnen presteren van 
100 tot 700 km. Specialisatie is hier dus niet aan de orde.
De sportieve uitdaging is juist om wekelijks de concurrentie aan te 
gaan met sterke spelers. In Gouda kan dat. Onze vereniging, de 
PV De Vriendschap, was ook dit jaar weer de beste vereniging van 
de afd. 5 Zuid-Holland. In het samenspel Gouwe en IJssel wordt 
verder gespeeld tegen landelijke toppers als Willem de Bruijn, Bas 
Verkerk en Anton van den Heuvel.

De mooiste prestaties in het afgelopen seizoen waren: 
20/6  Pt. St. Maxence 1e en 2e van 4252 duiven
1/8 Quiévrain 1e van 1264 duiven
5/9  Quiévrain 1e van 2276 duiven

Vijfmaal werd op de NPO-vluchten een zgn. Teletekst- vermelding 
behaald. De belangrijkste kampioenschappen:
1e Generaal kampioen onaangewezen van PV De Vriendschap.
2e Generaal kampioen onaangewezen (achter Willem de Bruijn) 
van het Samenspel Gouwe en IJssel
In Afd. 5 Zuid-Holland (RO): zowel met de oude op midfond en 
dagfond, als met de jonge duiven steeds bij de eerste tien kampi-
oenen, zowel onaangewezen als aangewezen.
Verder zijn we dit jaar in de WHZB-TBOTB competitie dus als 6e 
beste liefhebber geëindigd en werd onze jonge duif NL20-1503282 
de 5e beste in de categorie Jong.
Het afgelopen jaar was ook voor de duivensport in Gouda een bij-
zonder jaar. Enerzijds natuurlijk door de impact van de maatregelen 
die getroffen moesten worden i.v.m. Covid-19. Anderzijds door de 
fusie van de twee Goudse verenigingen, PV de Vriendschap en PV 
het Centrum, met de vereniging PV de Witpen uit Gouderak.
De nieuwe fusievereniging PV Gouwestroom telt ruim vijftig leden 
met 35 hok accommodaties. Door de handen ineen te slaan kon 
tevens een nieuw verenigingsgebouw worden aangekocht en 
ingericht. Bijzonder om te zien dat ondanks de contactbeperkingen 
a.g.v.  Covid-19 alle leden hun bijdrage daaraan met enthousiasme 
hebben geleverd. Dan blijkt ook dat ons duivenvolk zo divers is, dat 
vrijwel alles in eigen beheer kan worden gerealiseerd.
De nieuwe vereniging PV Gouwestroom staat als een huis. Met een 
mooi nieuw verenigingsgebouw en een financieel gezonde basis. 
Een relatief flink ledenbestand, waarin bovendien alle voor de 
duivensport van belang zijnde competenties voldoende aanwezig 
zijn. Een en ander is formeel goed vastgelegd/geregeld in een 

6.    GEBR. EPPING 2063.476 P.   
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Geeft een duidelijke on-
dersteuning bij een slech-
te eetlust, conditieverlies, 
te veel drinken en een 
slechte spijsvertering.
Verhoogt de weerstand 
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nieuwe Stichting, waarin het onroerend goed is 
ondergebracht en nieuwe eigentijdse Statuten en 
Huishoudelijk Reglement. Voor geïnteresseerden: 
zie www.duivensport.nl
Corona Volente (als ‘t het virus behaagt) kunnen 
we dus in het Goudse de toekomst van de dui-
vensport weer met vertrouwen tegemoet zien.” 

Bovenstaand werd me door Cees Epping toege-
stuurd en heb ik integraal overgenomen. Keurig 
bedankt, Cees. 
Zo zie je maar uit bovenstaand dat door de gebr. 
Epping niet enkel met een positieve bril naar onze 
sport wordt gekeken, maar dat er ook naar wordt 
gehandeld. Ondertussen blijft deze combinatie 
echt bovenmatig presteren.

Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 
83 duiven ingekorfd. De 16.6 beste duiven scoor-
den een gemiddelde van 617.461 punten en zij 
werden daarmee het 87e beste hok van de NPO 
op de vitesse.
Op de EENDAAGSE FOND werden maximaal 
63 duiven ingekorfd. De 12.6 beste duiven scoor-
den een gemiddelde van 768.470 punten en zij 
werden daarmee het 67e beste hok van de NPO 
op de eendaagse fond.
Op de vluchten JONGE DUIVEN werden maxi-
maal 161 duiven ingekorfd. Voor de berekening 
telden 35.2 duiven. Zij scoorden een gemiddelde 
van 597.286 punten en zij werden daarmee het 
25e beste hok met de jonge duiven.

Enkele jaren terug was ik samen met mijn helaas 
veel te jong overleden vriend Hans Boenders 
voor een reportage 1e ‘beste liefhebber’ WHZB/
TBOTB op bezoek bij de fam. Lin. We maakten 
op prettige wijze kennis met vader Yong en zoon 
Jiabin. De laatste heeft mij nu van onderstaande 
informatie voorzien. Dit zal zeker een genot voor 
hem geweest zijn na zo’n voortreffelijk seizoen.  

“Wij zijn Yong en Jiabin Lin van de combinatie Lin 
uit Rijnsaterwoude. Wij spelen in het samenspel 
Midden Holland-Oost in rayon Alphen gelegen in 
afdeling 5. In het seizoen 2020 zijn wij met 100 
oude vliegduiven gestart en met 200 jonge.
Van maart tot aan de eerste midfond vlucht zitten 
de duiven verduisterd. Met de oude duiven voe-
ren we alle duiven hetzelfde op alle disciplines. 
Alleen krijgen ze meer vetten en pinda’s naarmate 
de afstanden groter worden. Jonge duiven wor-

den lichter gevoerd. Alle duiven 
krijgen zoveel voer als ze willen en 
tot ze niet meer hoeven. Ze wor-
den twee keer per dag gevoerd.
Wij spelen totaal weduwschap, 
alle duiven gaan mee. Het favo-
riete spel met oude duiven is toch 
wel de eendaagse fond. In principe gaan alle 
duiven op alle vluchten mee, mits hun conditie in 
orde is. We hebben echter wel een klein groepje 
duiven, die alleen op de vitesse/midfond mee-
gaan. Wij selecteren die uit, als we zien, dat ze 
het te zwaar krijgen op de eerste (twee) dagfond 
vluchten.
Jonge duiven zitten samen en trainen samen een 
keer per dag. Na de vierde jonge duivenvlucht 
worden ze gescheiden en trainen ze ook apart.
Wij proberen onze duiven zo gezond mogelijk te 
houden. Daarbij krijgen ze ook veel voedingssup-
plementen. Duiven trainen minimaal vijf kwartier 
per dag in één stuk door.
Het hok met de verluchting moet goed zijn.  Er is 
voldoende licht en er is voldoende verversing van 
de lucht. Wij hebben veel verschillende stammen 
duiven. Wij hebben één soort dat het erg goed 
doet op onze hokken.

Op zaterdag na thuiskomst van de duiven wordt 
er een lichte mengeling met wat snoepzaad 
gegeven. Op zondag 50% lichte mengeling en 
50% vliegmengeling. Vanaf maandag wordt het 
aandeel vliegvoer langzaam opgevoerd. Op de vi-
tesse wordt maar mondjesmaat pinda's gegeven. 
Op de midfond en dagfond worden dat er meer. 
Daarnaast krijgen de duiven vitamines, mineralen, 
oliën en azijn als bijproducten. Als we denken 
dat de duiven niet in orde zijn, dan laten we ze 
controleren bij de dierenarts. Zo nodig geven we 
dan medicatie.
In 2020 waren onze resultaten o.a.: 7e Beste lief-
hebber WHZB-TBOTB, 1e  Nationale asduif oud 
WHZB-TBOTB, 1e  Nationale asduif vitesse/mid-
fond WHZB-TBOTB, 1e Nationale asduif midfond 
NPO, 1e Nationale asduif jaarling Allerbeste, 2e 
Nationale asduif midfond Allerbeste, 3e  Natio-
nale asduif jong NPO, 4e  Nationale asduif jong 
WHZB-TBOTB en 4e  Nationale asduif vitesse 
Allerbeste.

7.   YONG & JIABIN LIN 1990.241 P.
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Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 17 duiven 
ingekorfd. De 3.4 beste duiven scoorden een gemiddelde van 
717.669 punten en zij werden daarmee het 16e beste hok van 
de NPO op de vitesse.
Op de EENDAAGSE FOND werden maximaal 10 duiven 
ingekorfd. De 2 beste duiven scoorden een gemiddelde van 
726.652 punten en zij werden daarmee het 116e beste hok van 
de NPO op de eendaagse fond.
Op de vluchten JONGE DUIVEN werden maximaal 38 duiven 
ingekorfd. Voor de berekening telden 9.6 duiven. Zij scoorden 
een gemiddelde van 521.185 punten en zij werden daarmee het 
79e beste hok met de jonge duiven.

Van Theo ontving ik in keurige blokletters geschreven 5 bloc-
note velletjes informatie. Complimenten. Uit het handschrift is 
zondermeer af te lezen dat Theo ook op zijn hok een secure 
baas zal zijn, die vol ijver en met de nodige aandacht met zijn 
duiven omgaat.

“Ik ben Theo Onderwater (71) en sinds tien jaar met prepensi-
oen. Ik ben getrouwd met Toos, heb twee kinderen Theo en Es-
ther en vier kleinkinderen. Mijn beroep was timmerman en dat 
komt je als duivenman maar al te vaak goed van pas. In 1964 
ben ik lid geworden van P.V. Blauwband in Sassenheim. Sinds 
2015 spelen we weer in afd. 5 Zuid-Holland. Daarvoor in afde-
ling 12  De Kuststrook. Hier behaalde ik mooie resultaten o.a. 
1e Gen. Aangew., dagfond kampioen, 1e duifkampioen met de 
vader van de latere Olympiade duif ‘DEN THEO’. Nu speel ik in 
samenspel Leiden en rayon Midden van afdeling 5. 
Ik ben het seizoen begonnen met zestien weduwnaars en 
enkele koppels op nest. In totaal heb ik 26 koppels. Ik ben met 
35 jongen beginnen af te richten en op de eerste vlucht gingen 
er 31 mee. Ik begon 2020 slecht in mijn beleving. Mijn asduif 
eendaagse fond afdeling 5 raakte thuis geblesseerd aan zijn 
vleugel.
Afhankelijk van het weer koppel ik rond eind januari. Met 24 
dagen zet ik de jongen af. De doffers gaan dan op weduw-
schap. Ze worden voor het seizoen twee à drie keer afgericht 
tot ongeveer twintig km. De jonge duiven worden in vijf stappen 
opgeleerd. Daarna gaan ze op de africhting van de vereniging 
mee. Ik speel ze door tot en met de laatste vlucht. De prestaties 
op de laatste drie vluchten zijn bij mij vaak bepalend voor de 
selectie van de jongen. De jongen worden niet gescheiden. De 
liefde voor en tijdens het eerste nestje leidt vaak tot wonderlijke 
prestaties. 

Regelmaat in de verzorging vind ik belang-
rijk. De mooiste vluchten zijn voor mij de 
eendaagse fond. De training en voeding 
van de duiven pas ik daarop aan. Ze trai-
nen met gesloten kleppen en worden nim-
mer opgejaagd. Als de kleppen opengaan 
en ze stormen naar binnen, dan zit het goed met de conditie. 
Na tien mei trainen ze twee keer per dag. 
Mijn hok heb ik in 1984 gebouwd naar concept van Rein Bre-
man. In de loop der jaren toch nog heel wat aan vertimmerd. Ik 
heb er meer lucht ingebracht en dit kon met de hoge kap van 
mijn hok. Ik gebruik de schuiven in het plafond in het seizoen 
wel, maar ze gaan nooit dicht. 
Een koppeling van de doffer ‘896 van Jan Hoogenboom aan 
een eigen duivin met Schaerlaeckens bloed bracht duiven voort 
die eerste prijzen vlogen van vitesse t/m midfond. Uit de ‘896 
had ik ‘555, die in 2011 duifkampioen 1-daagse fond werd van 
afdeling 12. De ’555 werd gekoppeld aan een duif van W. & R. 
v/d Kooy, de vader van mijn olympiadeduif DEN THEO. Deze 
duiven zijn nu de rode draad in mijn stam. Inmiddels zijn met 
succes wel enige duiven ingebracht van Comb. Bleeker. Uit een 
ei van wijlen H. van Schie kweekte ik een echte kampioensdof-
fer. 

Mijn voer is een mengsel van Mariman Varimax en Matador 
Athletic. Voor de eendaagse fond komt er extra Matador Ener-
gie bij. Als de potjes leeg zijn, dan is er als snoepje nog wat 
pinda’s, P40 en extra mais. Hier speel ik dan wat mee. Verder 
elke dag iets uit de emmer van Patagoon. Ik voer alles in de 
vakken. Volop contact met de duiven vind ik de basis van het 
succes. Volgens mij komen ze graag voor mij naar huis! 

In het najaar en winter regelmatig Colinol, Naturaline of Setra-
chol in het water. Verder zeker twee keer in de week soep-
groenten, andijvie en boerenkool uit eigen tuin. In september 
een kuur tegen paratyfus. Enting paramyxo is na de Kerst en 
dan nog een kuur met Parastop. Na de wedvluchten Belgasol, 
daarna een dag Allicine. Als het echt nodig is, dan iets tegen 
koppen. 

In samenspel Leiden in 2020 werd ik 1e vitesse onaangewezen, 
3e midfond keizer, 3e keizer oud en jong en 3e keizer generaal. 

Ik hoop dat er met het nieuwe NPO-bestuur rust komt bin-
nen de duivensport. We moeten elkaar weer waarderen, want 
programmaspelers en fondspelers hebben elkaar nodig. In 
ons samenspel spelen de leden naar volle tevredenheid in een 
ere en eerste divisie. Ook de bovenste twintig of dertig van 
de poulebrief werkt prima. Veel liefhebbers geven af op grote 
inkorvers. Ik kijk naar de procenten prijs per liefhebber en dan 
valt het allemaal erg mee en kan ik zeer tevreden zijn. De wind 
heeft meer invloed op de verdeling van de prijzen dan de grote 
inkorvers. 
Het vliegprogramma 2021 ziet er goed uit. Ik hoop dat de afde-
lingen er nu niet aan gaan sleutelen.  Verder vind ik dat sector 
2 een veel te grote overvlucht heeft. Ik woon op 60 km van 
Middelharnis en dan moeten de duiven naar Den Helder nog 80 
km meer. Vooral met pittige vluchten kost elke km meer extra 
energie.

8.   THEO ONDERWATER 1965.506 P.   
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9.  M. KAMP/ R.J. & J. KIPPERS   1960.856 P. 

Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 37 duiven 
ingekorfd. De 5.4 beste duiven scoorden een gemiddelde van 
658.325  punten en zij werden daarmee het 42e beste hok van 
de NPO op de vitesse. Op de EENDAAGSE FOND werden 
maximaal 10 duiven ingekorfd. De twee beste duiven scoorden 
een gemiddelde van 866.456 punten en zij werden daarmee het 
12e beste hok van de NPO op de eendaagse fond.
Op de vluchten JONGE DUIVEN werden maximaal 79 duiven 
ingekorfd. Voor de berekening telden 9.6 duiven. Zij scoorden 
een gemiddelde van 436.075 punten en zij werden daarmee het 
229e beste hok met de jonge duiven.

“Wij zijn de combinatie Kamp-Kippers. Deze bestaat uit 
Maarten Kamp (44 en werkzaam als bovenbouwcoördinator 
en schoolopleider in het basisonderwijs), zijn broer Robert 
Jan Kamp (35 en werkzaam in de bouw) en Jan Kippers (34 
en eigenaar van Kippers Voeders ). Verder is Maartens zoon 
Jonathan (13) betrokken bij de dagelijkse verzorging van de 
jonge duiven. De vliegduiven zijn gehuisvest bij Maarten en de 
kwekers bij Jan Kippers. De comb. is lid van P.V. Luchtvermaak 
te Rijssen en speelt in CC3 van afdeling 9. We zijn het seizoen 
2020 gestart met veertig oude vliegduiven en honderd jonge. 
De duiven trainen eenmaal en vanaf mei twee keer per dag. 
Jongen vliegen tegelijk met de duivinnen. LTW van Beute wordt 
veel gebruikt. Aangevuld met Olympic MG mix en lecithine-olie. 

We spelen vooral met duivinnen op weduwschap en een enkele 
doffer. Jongen bleven lang samen. Op de laatste vluchten op 
de deur. De prestaties werden er niet beter door! Ons favoriete 
spel met de oude duiven is duivinnen op weduwschap. Ook op 
het nest tijdens de navluchten is het geweldig de enorme drang 
van de duivinnen te zien.
Onze Van Toor duiven laten zich erg goed zien op de vites-
se-midfond. De jonge duiven presteerden ook geweldig. Hier 
hadden de rechtstreekse Van Toor duiven een groot aandeel in. 
De nazaten van onze stamdoffer 10-053 x dochter Diamant van 
Gebr. Van den Brande laten zich zien op nagenoeg alle vluch-
ten, maar vooral ook op de dagfond. De jonge duiven mochten 
het op de eerste vluchten onderling gezellig hebben. Maar toen 
steeds meer duivinnen gingen leggen, werden ze gescheiden. 
Dit kwam de prestaties absoluut niet ten goede. Dat is ook 
de reden dat de jonge duiven voor de laatste vlucht van het 
seizoen weer samen mochten zijn. Ze presteerden onmiddellijk 
weer geweldig.

De duiven trainen 2 x 45 tot 60 minuten en 
krijgen 3 x in de week LTW. Ons hok voor de 
oude duiven voldeed altijd al. Er is nooit iets 
aan veranderd. Het hok voor de jongen was 
identiek, maar daar zijn we jaren mee aan het 
aanpassen geweest. Uiteindelijk (gedeeltelijk) verbouwd naar 
een Van Zon-hok. Nu lijkt het lek boven. 
We zijn fantastisch geslaagd met de Van Toor duiven. We 
haalden ze in 2011 rechtstreeks. Dat was een schot in de roos. 
Inmiddels is er een samenwerking ontstaan. Afgelopen jaar 
werden veel rechtstreekse duiven van Dennis van Toor ge-
speeld bij de jongen. Dit was een groot succes. Verder hebben 
we veel te danken aan onze stamdoffer van Nico Jan Koenders 
en de rechtstreekse van Gebr. Van den Brande. De recenter 
aangeschafte duiven van Tom van Gaver laten zich ook al goed 
zien. Zo speelde op de laatste vlucht nog een duif uit twee 
rechtstreekse van hem de 1e in Noord.

We hebben wel stamduiven, maar geen eigen stam. We zijn 
steeds opzoek naar nog betere duiven.  
Het voer wat we gebruiken is afkomstig van Garvo. We gebrui-
ken een mengsel van: voor in de week: zuivering/zoontjes/pl 
light en achter in de week: prestige pigeon academic/prestige 
ultrabright/ extreme turbo (laatst genoemde is van Matador). 
Voor de jongen prestige junior opgroei en daarna vlieg.
We houden onze duiven gezond door het gebruik van LTW. 
Ook de echte kruidenelixer rechtstreeks van Jan Smit heeft hier 
een groot aandeel in. Een uiteraard een bezoek aan Wolff op 
zijn tijd. Na twee nachten mand ontsmetten we met BS. Verder 
wordt er geënt tegen pokken, Paramixo, rota en  paratyfus. Dit 
om de weerstand te verhogen.

We hadden een succesvol seizoen in 2020. Nationaal werden 
we 2e jong aangewezen en 10e jong o.a.. Tevens 8e beste 
jonge duif van NL met een rechtstreekse Van Toor, 3e in cate-
gorie 2 en 9e beste liefhebber WHZB In afdeling 9 werd het 1e 
dagfond o.a.,2e snelheid o.a. en 3 snelheid aang.,5e vitesse 
o.a., 4e jong o.a, 5e jong aang. en 8e natour o.a. 
In CC2 werd het 1e generaal a. en o.a.,1e snelheid a. en o.a.,1e 
vitesse o.a.,1e jong o.a., 1e dagfond o.a. en beste jonge en 
oude duif generaal.

We denken dat we vooral zuinig moeten zijn op wat we nog 
hebben aan leden. Hierbij is een het verenigingsleven van groot 
belang. We hebben het voorrecht lid te zijn van een vereniging 
(p.d.v. Het Luchtvermaak Rijssen) waar gezelligheid en saam-
horigheid is. Er wordt elkaar wat gegund. Een goed georga-
niseerde vereniging en een plezierige sfeer geven een extra 
dimensie aan de duivensport.

Het nationaal NPO-vliegprogramma biedt gelijke kansen. Wel 
zou er ons inziens op nationaal niveau een regeling moeten zijn 
voor de zaterdagvliegers. Dit jaar gingen nagenoeg alle vluch-
ten door en konden wij ook meedingen naar de nationale titels. 
Eén afgelasting zou er echter al voor zorgen dat we kansloos 
zijn. Op afdelingsniveau (afdeling 9) hebben we hier een mooie 
oplossing voor met de ex aequo kampioenschappen, waar dat 
nodig mocht zijn.”
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Op de VITESSE/MIDFOND werden maximaal 30 duiven in-
gekorfd. De zes beste duiven scoorden een gemiddelde van 
672.236 punten en zij werden daarmee het 30e beste hok 
van de NPO op de vitesse.
Op de EENDAAGSE FOND werden maximaal 10 duiven 
ingekorfd. De twee beste duiven scoorden een gemiddelde 
van 768.470 punten en zij werden daarmee het 74e beste 
hok van de NPO op de eendaagse fond.
Op de vluchten JONGE DUIVEN werden maximaal 48 duiven 
ingekorfd. Voor de berekening telde 9.6 duiven. Zij scoorden 
een gemiddelde van 519.317 punten en zij werden daarmee 
het 79e beste hok met de jonge duiven.

“Ik ben H.T. Deuring (Tinus) en speel samen met mijn vrouw 
Ginie. Wij zijn pensionado, 72 en 70 jaar, en wonen in 
Gasselternijveen. Ik ben lid van P.V. “De Vliegers” te Annen 
met 32 leden (26 vliegende hokken). Ik speel in rayon 3 van 
afdeling 10. 
We spelen met 34 oude duiven: tien doffers op weduwschap, 
dertien koppels op totaal weduwschap en 49 jonge duiven. 
Wij koppelen altijd tussen kerst en nieuwjaar. Zo gauw de 
jongen er bij weg kunnen gaan de duiven, als het weer het 
toelaat, naar buiten. Ze trainen 1x per dag. Ze worden voor 
het seizoen vier keer opgeleerd. Bij aanvang van de vluchten 
trainen de duiven tweemaal per dag. De duiven gaan iedere 
week mee tot aan de E-vluchten. Dan wordt het hokje met 
tien fond doffers om de andere week gespeeld. Zou graag 
iedere week met dezelfde duiven spelen, maar afd.10 korft 
enkel M- en E-vluchten op donderdag in en dan is dat niet 
mogelijk om ze ook op de E-vluchten te spelen. 

De eerste vluchten hebben we met dertien koppels totaal 
weduwschap gespeeld. Na tegenvallende prestaties van de 
duivinnen zijn we na zes weken gestopt en doorgegaan met 
tien doffers op weduwschap. We zijn echte allround spelers 
en zetten alles in op het generaal. Onze oude duiven zijn ook 
echte allrounders en ze gaan zo mogelijk mee van vitesse tot 
en met de laatste eendaagse fondvlucht. 
Van de voorbereiding jonge duiven wordt veel werk gemaakt. 
Als ze goed beginnen te trainen rond het huis dan worden 
ze zes à zeven keer in de reismand gezet om ze te leren 
drinken. Daarna worden ze altijd naast het hok losgelaten. 
Daarna begint de training. Zeker een keer of vijftien. De 

jonge duiven worden vanaf het schapje 
gespeeld. 

De training van onze duiven is als volgt: 
doffers 7.30 tot 8.30u en 16.30 tot 
17.30u., duivinnen eenmaal per dag om 15.30 tot 16.30u 
en de jongen van 8.30 tot 9.30 u en 18.00 tot 19.00 u. Op 
dinsdag en donderdag krijgen de duiven druivensuiker met 
vitaminen. 
We beschikken over grote hokken en de bezetting is daar-
door laag. We hebben in feite dichte hokken. Er is geen 
verluchting op de hokken. Tijdens het uitlaten komt er frisse 
lucht door de kleppen binnen. De duiven trainen overigens 
altijd met de kleppen dicht. 

We hebben meerdere koppels waar goed bruikbare duiven 
uit komen. Wel kopen we regelmatig een bonnetje en ruilen 
veel met sterk spelende liefhebbers uit onze afdeling. Door 
toeval, prijsuitreiking Eendaagse Fondspiegel, hebben we 
kennis gekregen aan Jacob Poortvliet en we hebben wat dui-
ven geruild. We zijn daar zeer wel mee geslaagd. Ze passen 
blijkbaar goed tegen mijn eigen duiven. 

De duiven krijgen bij thuiskomst ½ Matador premium start en 
½ Gerry + en ‘s avonds volop. Tot vijf maaltijden voor het in-
korven dan Matador Premium vlieg (hoeveelheid op gevoel).  
Na de training ligt er altijd wat lekkers voor hen klaar in de 
broedhok. Binnen enkele tellen als de kleppen open gaan 
zijn ze alle binnen. 
Ze krijgen twee dagen in de week knoflook met ui (Travifar-
ma) en LTW (Beute) en af en toe ontsmetting Octopplan.

Het seizoen 2020 was erg succesvol. In de vereniging won-
nen we alle eerste onaangewezen kampioenschappen. In 
Rayon 3  Afdeling 10: !e Onaangewezen snelheid, 2e,3e ,7e 
DFK., 1e E-Fond Onaangewezen, 1e DFK,  2e Jong Onaan-
gewezen en 1e Asduif oud 

Afdeling 10. (1400 leden) : 3e  Snelheid Onaangewezen,2e 
eendaagse fond Onaangewezen, 2e DFK., 6e Jong 
Onaangewezen, 2e Generaal Onaangewezen en 9e Asduif. 
Grootmeester benoeming: Vit. Blankenheim 3e Pl., Vit. 
Deurne 9e Pl.,       
M. fond Arlon  4e Pl., M. fond Blankenheim 8e Pl. en 
Natour Venlo 5e Pl.  
Verder we 1e Soest 8732 d Vit., 1e Venlo 8895 d Jong en 
1e Troyes 2600 d en 1e NPO.

Ik denk dat de daling van het aantal leden helaas niet te 
stoppen zal zijn. Verder vind ik dat de afstandsverschillen 
binnen afdeling 10 van zuid naar noord te groot zijn om tot 
eerlijk spel te komen.  Daar zal en kan het NPO-program 
helaas niet wat aan veranderen.”, aldus Tinus Deuring in de 
toegezonden informatie.   

Theo Hutten

10.  TINUS DEURING 1960.023 P.  
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PROMOOT UZELF EN UW DUIVEN 
GRATIS VIA HET GROOTSTE 
CHINESE ONLINE NETWERK “KWAI”.

HET GROOTSTE NEDERLANDSE 
VEILINGHUIS GPS-AUCTIONS 
HELPT U HIERBIJ….. 

WAT MOET U HIERVOOR DOEN?

WIJ VRAGEN U HET VOLGENDE 
AAN TE LEVEREN:
* Een mooie foto van uw zelf. 
* Een professionele foto van uw beste   
 duif/duiven. 
* Stamkaart van uw beste duif/duiven. 
*	 Korte	film	met	uw	beste	duif	in	de	
 handen met daarbij een kort 
 sfeerbeeld van uw hokken.

DIT ALLES UITSLUITEND MAKEN MET UW MOBIELE TELEFOON EN DOORSTUREN NAAR: 
LEX DE JONGH +31 (0)6-23916026 OF WILLIAM GEURTZ +31 (0)6-23306297  

HEEFT U INTERESSE EN/OF VRAGEN KUNT U BOVENSTAANDE NUMMERS UITERAARD OOK BENADEREN VOOR MEER INFO.

GPS-AUCTIONS, BRENGT U NAAR HET GROOTSTE DUIVENLAND TER WERELD. 
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C O L U M N

ROND 
DE GRENS

A N D R É  V A N  D E  W I E L

De eerste vreemdeling
Ieder jaar krijgen we allemaal te maken 
met vreemde duiven die door talloze 
redenen de weg naar hun hok niet weten 
te bereiken. En iedereen is in mijn ogen 
verplicht om daar goed voor te zorgen 
en de eigenaar op de hoogte te stel-
len. Helaas hoor je soms berichten hoe 
sommigen menen geen moeite meer 
ondernemen om op een juiste manier te 
handelen. Dit afkeurenswaardige gedrag 
is vaak ontstaan door zelf opgedane 
negatieve ervaringen. Toch blijf ik vinden 
dat we ondanks alles verplicht zijn ons 
van de goede kant te laten zien. Dit 
onder het motto: handel op de manier 
zoals je zelf behandeld wil worden. En de 
praktijk leert ook dat verreweg de meeste 
mensen van goede wil zijn. Zelf hebben 
we althans verreweg positieve ervaringen 
opgedaan, zowel met het aanmelden 
van aanvliegers als met het opgegeven 
krijgen van onze duiven.
Dus gaan we door zoals we al ons hele 
leven gewend zijn. Van iedere duif, oud 
of jong, wordt de eigenaar verwittigd. 
Zelfs gevonden dode duiven worden 
aangemeld, zodat de eigenaar weet dat 
hij op dat exemplaar niet meer hoeft te 
wachten. 
Je kunt in deze tijd bijna probleemloos 
de eigenaar vinden via de webpagina’s 
van de duivenbonden. Van de andere 
kant vind ik eigenlijk ook dat je het zelf 
gemakkelijker kunt maken dat jouw 
duiven aangemeld worden. Als je ze 
voorziet van een duidelijke extra ring met 
telefoonnummer dan hoeft de opvanger 
weinig moeite te doen. Niet alleen in de 
grensstreek is het van groot belang dat 
je het internationale telefoonnummer 
gebruikt, ook verderop in het land lijkt 
me dat geen overbodige zaak, want de 
duiven vliegen over Frankrijk en België 
naar huis. En gebruik dan niet +31 maar 
gewoon 0031 voor het landennummer 
om ook voor minder ervaren personen 
duidelijk te zijn. Ik moet zeggen dat 
wijzelf daarmee uitstekende ervaringen 
hebben en jaarlijks meer dan twintig 
telefoontjes krijgen. 
Afgelopen week verscheen de eerste 
aanvlieger in 2021 en dit was een jonge 
Belg. Via de site van de KBDB kwamen 
we al snel bij de eigenaar terecht. De 

gebelde persoon, Adriaan van Endert uit 
Lommel, deelde me mee dat de jonge 
duiven erg geschrokken waren terwijl ze 
nog eigenlijk amper hun rondjes rond 
het hok gemaakt hadden. Zoiets komt 
bij iedereen bekend voor, het roofvogel-
gevaar is vaak de oorzaak van dit veel 
voorkomend verschijnsel. Hij was er een 
zevental kwijt en dit was de eerste duif 
die aangemeld werd. We spraken af dat 
hij de volgende dag rond 9.30 uur de 
duif zou komen ophalen. En wat schetst 
mijn verbazing? Precies op dat tijdstip 
arriveerde een persoon op de fiets aan 
de poort. Dit vond ik erg bijzonder. Nog 
nooit was er een Belg op de fiets een 
duif op komen halen. Het was voor hem 
ongeveer 10 km enkele reis. Er ontstond 
een levendig gesprek over de duivens-
port in onze beider landen en ik kon het 
natuurlijk niet nalaten een foto van hem 
te maken. In zijn fietstas zat een duiven-
doosje en zo werd de verloren zoon weer 
op een veilige manier naar zijn eigen hok 
vervoerd. 

Ik wist dat Adriaan samen met zijn zoon 
Rik uitstekende prestaties met de duiven 
behaalde onder de naam Van En-
dert-Brans. Dus we hadden gesprekstof 
genoeg.
De laatste jaren is mijn ervaring dat ook 
steeds meer Belgen hun aangemelde 
duif op komen halen. Heel vaak was een 

aantal jaren terug het motto “Ut is veul 
te wait, ik hem ginnen otto, ik zij al 80 
jaor” of iets in die trant. Als ik duidelijk 
merk dat het een en ander met smoesjes 
gepaard gaat dan heb ik mijn weerwoord 
wel over verantwoordelijk zijn voor je 
duiven enzovoort. Vaak helpt het dan wel 
en wordt er actie ondernomen om de duif 
toch op te komen halen.
Dus we blijven ermee doorgaan, u toch 
ook?

Uitwisseling
Deze tijd van het jaar is ook de periode 
van de uitwisseling van veel duiven. 
Aangekochte duivenbonnen kunnen 
vaak in deze periode verzilverd worden 
als het bonnen voor jonge duiven betreft 
waarmee gespeeld kan gaan worden. 
Zelf hebben we ook weer de nodige 
bonnen gekocht om een impuls te geven 
aan het eigen team. Zo werden afspra-
ken gemaakt om eieren of duiven op te 
gaan halen. Maar in deze Covid19-tijd 
kwam er wel een probleem om de hoek 
kijken. Uitgebreide hokbezoeken zijn niet 
mogelijk, afstand bewaren is noodzakelijk 
en omdat we van twee Belgische hokken 
iets hebben weten te bemachtigen kwam 
de grensoverschrijding daar nog bij. Nu 
wonen we zelf in de grensstreek en voor 
deze bewoners zijn er wel iets soepelere 
mogelijkheden. Zaken die hier toege-
staan zijn, zijn ook daar toegestaan mits 
ze aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Een “Verklaring Op Eer” moet aanwezig 
zijn met ingevulde tijd en aangekruiste 
reden, zodat dit bij een controle getoond 
kan worden. Met een snel bezoek aan 
Dirk van Echepoel in Oud-Turnhout en 
later aan Walter Verbinnen in Retie kon ik 
mijn nieuwe aanwinsten bemachtigen. Ik 
was op bezoek bij twee totaal verschil-
lende duivenmelkers. 
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Bij Dirk was het een wirwar van 
hokken, hokjes en andere opstallen 
voor de duiven. Ook hadden ze heel 
veel verschijnselen van de tand des 
tijds. Het was bij sommige hokken 
zelfs met gevaar van beenbreuken 
een hele kunst om het hok te be-
reiken via het beklimmen van steile 
ijzeren ladders. Het was een hele 
belevenis om deze plaats, waar de 
tijd op het gebied van hokaccom-
modatie leek te hebben stilgestaan, 
te bezoeken. Ook blijkt nu weer dat 
de duiven maling hebben aan hoe 
het verblijf er uit ziet om prima te 
presteren. 

Dirk is een snelheidsman, Dat geldt 
niet alleen voor het speltype dat 
hij speelt, maar zeker ook voor de 
onuitputtelijke woordenstroom, 
die gedurende mijn bezoek over 
mij heen gestort werd. Ik had 
drie bonnen van hem en met 
een achttal eieren, deels van 
zijn beste kwekers en deels van 
duiven, die ik graag zag, keerde 
ik terug naar Luyksgestel.
Een volgend kort bezoek bracht 
ik aan Walter, voorzitter van Dui-
venbond Moed en Hoop. Trou-
wens een prachtige naam voor 
een duivenclub. Een naam, die 
zo tekenend is voor onze hobby. 
Walter is ook begeleider van veel 
Engelsen en Ieren, die hier in de 
omgeving hokbezoeken willen 
brengen. Hij regelt alles prima 
voor hen tot de verzending van 
de aangeschafte duiven. Door 
de Brexit en de corona-perikelen 
is een en ander op dat gebied 
helemaal stil komen liggen. 
Hopelijk gaat hierin op niet al te 
lange termijn een kentering in 
komen richting normaal. 

Daar achter zijn mooie huis 
staan de hokken strak in het 

gelid en is alles keurig bijgehouden. 
Helaas heeft hij zo kort aan de bos-
sen wonend een gigantisch roofvo-
gelprobleem. Dagelijks worden zijn 
duiven belaagd door sperwer en 
havik, soms is het om moedeloos 
van te worden. Hier gingen twee 
prachtige doffers mee in mijn mand 
naar het Boscheind.
Binnenkort mag ik ook nog naar Jo 
van den Bogaart in Oss om een bon 
te verzilveren. Hij levert uitstekende 
prestaties op de eendaagse fond-
vluchten. Zo staat hij met zijn 58 
dit jaar bij de Nationale Eendaagse 
Fondspiegel op plaats 4 bij Beste 
Duif over 2018-2020.
Nu dus hopen dat ze zich kunnen 
bewijzen op de komende vluchten 
voor jonge duiven.

Leuke tip
Wilt u iets leuks zien waarin onze 
duif als echte postduif gepresen-
teerd wordt? Bekijk dan op YouTu-
be het volgende filmpje van slechts 
één minuut: 
https://youtu.be/VN8OUxiXIjg
Het is de moeite waard! DHP Cultur a • Wagenmakerstraat 26 • 1991 JA Velserbroek • Nederland  
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VARIAMIX
Onovertroffen in kwaliteit en 
van hoge toegevoegde waarde 
voor wedstrijdduiven waar veel 
van wordt verlangd. Met o.a. 
pecannoten, perillazaad, walno-
ten, scherpe kiezel, chiazaad, 
oregano, gistkorrels enz.

SUPER BIOMIX
• Spijsvertering.
• Oriëntatie.
• Natuurlijke gezondheid.

Unieke samenstelling van 
mineralen en ei-voeders die 
een duidelijke invloed heeft 
op de spijsvertering en het 
oriëntatievermogen optimaliseert. 
Een gezonde spijsvertering is 
van groot belang voor betere 
prestaties.

MULTILITH
Ongeëvenaard in 
samenstelling, 
kwaliteit en prijs.

DETOX MIX
Specifieke unieke 
samenstelling van detox 
kruiden, carbon en mineralen.
Voor na de vlucht en bij 
verminderde weerstand.
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Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2021
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Doe mee en win 1 van de 3 gratis deelnames aan de 
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race ter 
waarde van 750 USD.
Voorwaarden

     Per deelnemer kan maar 1 gratis deelname worden gewonnen.

     Een gratis deelname bestaat uit een team van 1 geactiveerde en 4 reserve duiven.

     Eventueel activeren van reserve duiven komt voor rekening van de deelnemer.

     De gratis deelname is uitsluitend bedoeld voor seizoen 2022

     De deelnemer betaalt zelf de transport- en quarantaine kosten.

     Deelname aan deze winactie sluit op 31 maart 2021, trekking zaterdag 3 april.

* voor meer informatie zie: www.victoriafallswcpr.com

Het enige wat u moet doen is een e-mail sturen naar rudolf.visser@live.nl met in het onderwerp:
Ik wil meedingen naar een gratis deelname.
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UNIEKE ONLINE VERKOOPUNIEKE ONLINE VERKOOP

P E A R L S - O F - T H E - S K Y. C O MP E A R L S - O F - T H E - S K Y. C O M

EINDIGT OM 14.00 UUR EINDIGT OM 14.00 UUREINDIGT OM 14.30 UUR EINDIGT OM 15.00 UUR

EINDIGT OM 15.30 UUREINDIGT OM 15.00 UUR EINDIGT OM 16.00 UUR

M. & M. Kramer 

Team GPS Ype Hemstra 

Peter v.d. Merwe G. & S. Verkerk Gebr. Scheele 

J. & F. Hendriks W. & F. Ebben Comb. Lin 

H. & E.J. Eijerkamp C. & G. Koopman Team Bakker 
(R.A. Bakker & Zn) 

Jan Hooymans IJsbrand Kaptein

Special Pigeons Benno Kastelein 

Martha v. Geel Carlo Dominicus 

Walter van der MeulenJacky de Bruine Comb. Hommes & Znn.

AP Overwater Tim Hage Gerard Schalkwijk 

A. Saarloos & Zn. Piet de Vogel 

EEN ZEER EXCLUSIEF AANBOD VAN TOPLIEFHEBBERS UIT NEDERLAND 

ONLINE VEILING
MARATHON DUIVEN: 
WWW.TOPPIGEONS.COM 
EINDIGT OP ZO. 14 MAART

ONLINE VEILING
PROGRAMMA DUIVEN:

WWW.GPS-AUCTIONS.COM 
EINDIGT OP ZAT. 13 MAART

GPS-AUCTIONS.COM

TOPPIGEONS.COM
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OLYMPIADE-JOURNAAL 2022

A R T I K E L

Een grote groep duiven mag dus voor ons land naar de komen-
de Olympiade begin 2022 in Roemenië. Er zijn 9 categorieën 
waarvan de top-3 een plaatsje in de nationale ploeg krijgt en 
dat zijn dus 27 duiven. Deze ploeg ‘bestrijkt’ de jaren 2019 
en 2020. Omdat de Olympiade in 2022 zal worden gehouden 
komt er naast ‘Team A’ ook een ploeg ‘Team B’ en de duiven 
die daarin plaats mogen nemen strijden in een gelijksoortige 
competitie over de jaren 2020 en 2021. Dus in het komende 
vliegseizoen zal daarover nog een deel of alles beslist gaan 
worden. Nu kan een duif niet voor twee categorieën naar de 
Olympiade gaan en zal er dus voor duiven met twee top-3 
klasseringen eentje moeten afvallen en dan komt de nummer 
4 in aanmerking. Bovendien moet een duif nog in eigendom 
van de betreffende liefhebber zijn en op zijn naam staan mag 
hij afgevaardigd worden. En dat heeft bij bepaalde duiven ook 
consequenties en kan een discussiepunt zijn of worden. En wat 
nu als een duif verspeeld wordt op een vlucht of van het hok? 
Dan kan een de duif ‘in persoon’ niet mee en zal een opvolger 
de plaats verkrijgen.

Dus de meeste olympiadeduiven zullen daarom ook niet 
meer gespeeld worden en ook niet meer uitvliegen. De 
duif in kwestie ‘vertegenwoordigt’ door zijn olympiade-
klassering een hogere waarde en die zal men niet ver-
loren willen laten gaan als een duif bij het uitvliegen 
niet wederkeert. Die kans is niet groot maar is er wel!                                                                                                                                             

De olympiadeduiven met de grootste erelijst zijn die in de cate-
gorie ‘allround’. Daarvoor tellen de beste 11 prijzen die een duif 
heeft gescoord in 2019 en 2020.  Van die 11 prijzen moeten er 
2 tot en met 6 tussen de 100 (95) en 400 (425) km liggen en dat 
zijn de afstandseisen voor de categorie ‘snelheid’. Daarnaast 
moeten 2 tot 6 prijzen van die 11 gescoorde prijzen tussen 300 
(285) en 600 (630) km liggen en dat zijn de afstandseisen voor 
de ‘midfond’. En de laatste afstandseis is 1 tot 3 prijzen boven 
de 500 (475) km en dat zijn de eisen voor de categorie ‘long 
distance’.

Ja, dat is me allemaal wel een tikje ingewikkeld, maar men 
zal een echte allroundduif moeten hebben die op kortere en 
verdere programmavluchten zal moeten weten te pieken. 
Die 11 prijzen moeten totaal wel een minimaal een lengte 
van 3500 km hebben en dat is gemiddeld 318 km per vlucht.                          
Gelukkig dat allerlei competities tegenwoordig automatisch 
door Compuclub worden uitgerekend via de uitslagen die 
voorhanden zijn. Vroeger moest een liefhebber zelf zijn duiven 
opgeven die in zijn optiek voor een hoge olympiadeklassering 
aanmerking konden komen. De meeste duiven die een plekje in 
de olympiadeploeg verdienden zullen toen door hun bazen zijn 
opgegeven maar geloof maar dat er ook een fikse groep duiven 
is geweest die dat verdiende maar omdat hun baas van niets 
wist of dacht geen kans te maken, nooit is ingestuurd. En ook 
bij automatische berekeningen kan er iets fout gaan en een duif 
niet geklasseerd worden terwijl die dat wel verdient. En dat kan 
natuurlijk als er iets in het rekenprogramma niet goed zit. En 

als men ziet aan welke voorwaarden een duif voor de categorie 
‘allround’ moet voldoen dan is een klein foutje in de program-
mering snel gemaakt. Althans zo kijk ik er als leek tegen aan.

GOUD: NL17-1389455 VAN DANNY VAN DE VREDE, KAATHEUVEL
Al eerder hebben we de 
schijnwerpers gezet op 
de topduivin van Danny 
van de Vrede uit Kaats-
heuvel. Zijn ‘Olympic 
Janne’ is immers (ook) 
2e beste olympiadeduif 
midfond geworden en 
de 8 (beste) prijzen die 
daarvoor tellen scoorde 
ze op 4 midfondvluch-
ten, 3 dagfondvluchten 
en een vlucht op de nalijn. En dat op vluchten van 300 (285) 
tot en met 600 (630) km en tussen haakjes weer de afstanden 
met een marge van 5 procent. Van de 8 prijzen op de midfond 
kan ze zelfs het minste resultaat laten afvallen en 4 vluchten 
met betere coëfficiënten laten tellen. Het is een dagfondprijs 
die afvalt en wel de 4e Issoudun (1-8 in 2020) tegen 453 duiven 
die in het eigen samenspel de Langstraat is behaald. Op die 
vlucht klokte Danny 2 eigen duiven voor ‘Olympic Janne’. Een 
andere (betere) dagfondprijs komt daarvoor in de plaats en wel 
de 34e Montluçon (8-9 in 2019) tegen 5509 duiven in de eigen 
afdeling en toen had Danny weer twee eigen duiven eerder 
geklokt. Deze prijs kon niet voor de categorie ‘midfond’ mee-
tellen omdat de afstand 655 km van de vlucht was en de eis is 
tot 630 km. Daarnaast scoorde ‘Olympic Jane’ nog drie vroege 
prijzen meer op de nalijn en wel drie vluchten onder de 285 km 
die niet voor de categorie ‘midfond’ in aanmerking komen. In 
2019 scoorde ze de 2e Niergnies tegen 1053 duiven en in 2020 
de 8e Peronne tegen 1533 duiven en de 11e Morlincourt tegen 
1284 duiven. Haar vier beste prijzen (3 op de midfond en 1 op 
de dagfond) van de categorie ‘midfond’ blijven voor de cate-
gorie ‘allround’ ook haar beste scores. Trouwens Danny van de 
Vrede heeft nog een andere duif in de top-20 staan en wel zijn 
NL18-3814882 die op plaats 13 staat en twee duiven in de top-
20 hebben verder alleen Derksen-v.d. Keuken (Almelo) op de 
plaatsen 4 en 16 en J. v.d. Pasch en dochter (Grubbenvorst) op 
de plaatsen 19 en 20. ‘Olympic Janne’ staat verder ook nog op 
plaats 7 in de categorie ‘oud’ waarvoor 6 prijzen boven de 300 
(285) km tellen en die moeten in 2020 zijn behaald.

ZILVER: NL17-1827431 VAN RINK WIJNSTRA UIT DRACHTEN
Dat een eigen duif tot de olympiadeploeg zou kunnen gaan 
behoren was bij Rink Wijnstra uit Drachten nog nooit in zijn 
gedachten opgekomen. Hij en zijn vrouw Hennie schrokken 
ook eigenlijk wel van het telefoontje van de NPO dat hun duif in 
aanmerking. Maar bovenal zijn ze (terecht) supertrots dat een 
Wijnstraduif naar de komende Olympiade mag gaan en dat is 
hun NL17-1827431 en deze doffer was vooral in 2019 super 
op dreef. Op 6 dagfondvluchten vloog hij prijs en was vier 

CATEGORIE ALLROUND
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keer heel vroeg met de 10e Troyes (7372 d.), 
26e Lorris (2981 d.), 5e Châteaudun (2381 
d.) en 15e Vierzon (1379 d.) en dat waren 
de 1e, 4e, 5e en 6e dagfondvlucht van de 
afdeling Friesland. In de afdeling werd hij 4e 
beste dagfondduif en nationaal bij WHZB/
TBOTB eindige hij op een 5e plaats als beste 
dagfondvlieger. Deze 4 prijzen behoren tot 
de erelijst van 11 prijzen waarmee de ‘431’ 
2e beste allroundduif van Nederland over de 
jaren ’19-’20 is geworden.  Van die erelijst 
zijn er 8 stuks in 2019 gescoord en 4 in 2020. 
Naast de vier dagfondprijzen waren dat in 
2019 ook 2 prijzen op de midfond en 2 op de 
natoer. In 2020 voegde hij er 3 vroege prijzen 
bij en wel 1 op de midfond, 1 op de dagfond 
en 1 op de natoer.

De ‘431’ heeft de naam ‘Olympic King’ gekre-
gen en is na zijn uitverkiezing gelijk elders op 
de kweek gezet. Rink Wijnstra vertelde dat hij 
een echt programmaspeler is die om de ge-
nerale titels wenst te strijden en dat gebeurt 
de laatste jaren bepaald niet om spek en 
bomen. Zo is hij zowel in 2019 als in 2020 1e 
generaal kort onaangewezen van heel zijn af-
deling geworden. Generaal kort gaat over de 
vluchten op de vitesse, midfond, jong (eerste 
vier) en nalijn. In 2020 was dat zonder de 
natoer. In 2019 werd Rink Wijnstra 1e kam-
pioen vitesse onaangewezen en in 2020 1e 
kampioen midfond onaangewezen van heel 
zijn afdeling! Voor de onaangewezen kampi-
oenschappen telt per 10 gekorfde duiven de 
eerste prijsduif of een gedeelte daarvan via 
het verfijnde systeem 1 op 10. Vroege prijzen 
scoren is dus het devies.  En de vliegploeg 
van Rinke en zijn vrouw Heike bestaat uit 20 
koppels op totaal weduwschap en daarnaast 
worden 50 jongen gekweekt.

Op een hok van zes meter hebben de doffers, 
duivinnen en jongen elk een afdeling ter be-
schikking en op een apart hok van drie meter 
met 2 afdelingen zitten de 15 kweekparen. 
Ze spelen echter nooit met 40 ouden maar 
altijd met een kleinere ploeg waarin ze het 
zien zitten. Het echtpaar Wijnstra ziet jaarlijks 
ook dat er veel afvallers zijn en veel duiven 
tegenvallen in presteren. De afgelopen twee 
jaar hadden ze ook een duivin die heel sterk 
presteerde en wel de ‘147’ van 2018. Maar 
die kwam afgelopen jaar op een hittedag op 

vrijdag van een vervroegd geloste vlucht als 
10e en laatste duif terug. Er was toen niets 
aan haar te zien maar ze bleek iets verkeerd 
gedronken te hebben. Een dag later werd 
ze ernstig ziek en kwam ze te overlijden. Ze 
hebben ook een oude goede vlieger van 2013 
en deze klepper is van Rink en Connie Hoeke 
uit het Noord-Brabantse Hank afkomstig. 
Rond 2012 stopte Rink met de duivensport 
en hij deed alles weg. En dat omdat het 
nodige in de duivensport hem was gaan 
tegenstaan. De duivensport bleek hij echter 
al snel niet te kunnen missen en na een half 
jaar begon hij weer. Op ‘Duivenmarktplaats’ 
vroeg Rink of iemand hem aan nieuwe duiven 
kon helpen en Rink Hoeke reageerde daarop 
en schonk een paar jongen waaronder deze 
doffer die een goede vlieger werd.

De ‘Olympic King’ is gekweekt uit een doffer 
van de comb. Lokhorst uit het Gelderse 
Doornspijk en deze doffer van 2015 is een 
zoon van hun ‘Red Girl’ en soort van Marcel 
Sangers en E. Hoogland staat mede aan 
de basis. Rink kocht bij hen vier jongen. De 
moeder van ‘Olympic King’ is een duivin van 
2016 die van Arie Dijkstra uit Oudwoude is 
gekomen en Arie is een clubgenoot van Rink. 
Deze duivin heeft als vader (Rocking Blue)  en 
hij is een zoon van Arie’s beroemde koppel  
Tinkerbel maal  Leonardo gekoppeld aan 
een duivin van Gaston van de Wouwer (B.).  
Bij Arie ‘haalde’ Rink twee jonge duivinnen. 
De ouders van ‘Olympic King’ hebben Rink 
en Hennie nog zitten maar ze zeggen dat ze 
helaas moeten vaststellen dat niet alle broers 
en zussen zulke vliegkwaliteiten hebben.

Het echtpaar kan geweldig genieten van de 
thuiskomst van hun vliegers. Nu was 2019 
voor hen wel een topjaar maar aan de andere 
kant werden op een trainingsvlucht van de 
afdeling veel jongen verspeeld. Ze korfden 
58 stuks en 18 daarvan kwamen maar weer 
thuis. Met dat kleine ploegje werd daar-
na op de vluchten van de jongen wel best 
gepresteerd.  Ze zijn lid van de p.v. Dowetille 
in Kootstertille en dat dorp ligt zo’n 10 km 
noordelijk van Drachten. Rink Wijnstra is een 
nuchtere kerel en gelooft niet zoveel in poes-
pas, maar meer in goede duiven. De vliegers 
mogen 15 minuten eten zoveel ze willen en 
daarna wordt het weggenomen en ook op de 
inkorfdag doen ze dat. De weduwduivinnen 
zitten naast de doffers en huizen in loket-
kasten zonder opgesloten te worden. Rink 
is er wel erg blij met de hulp van echtgenote 
Hennie en is ervan overtuigd dat zij ook mede 
aan het succes heeft bijgedragen. Naast twee 
voornoemde namen hebben ze ook duiven 
van Sijbesma-Klaver (Tzummarum), Bru-
ning-Lourens (Feanwâlden) en Theo Pander 
(Joure). 

BRONS: NL18-1227502 VAN MEVR. SNELLEN 
EN ZOON, DEN BOSCH
De duiven die naar de Olympiade mogen 
gaan, zijn allemaal  echte klasbakken en dat 
geldt zeker ook voor de duivin ‘Diny’ van 
2018 van mevr. Snellen en zoon uit ’s Herto-

PRE- EN PROBIOTICA
PRÄ- UND PROBIOTIKA

OPTIMALE CONDITIE
OPTIMALE KONDITION

BCK

GEFERMENTEERDE 
COMBINATIE VAN 
KNOFLOOK, KRUIDEN EN 
HONING

1000ml. € 15.95

HUMUS drank

Optimaliseert de weerstand, verbetert de prestaties, 
geeft een betere kweek en stralende jongen en 
vermindert aanzienlijk het gebruik van antibiotica.

HUMUS drank is een product van de Dierennatuur-
drogist en wordt verdeeld door DHP Cultura Holland.

BCK Combinatie van Bio Natuur-
kruiden
Ter ondersteuning van de gezondheid, forme, 
weerstand en prestatievermogen.
Deze combinatie van hoogwaardige antioxi-
danten versterken elkaar in werking en ge-
ven de duiven meer glans, betere, zachtere 
en strakke pluim, vaste mest en ondersteu-
ning van de conditie en weerbaarheid tegen 
ziektes.
Samenstelling o.a. kurkuma, biergist, gem-
ber, kaneel, gist, zilverbloem, probiotica e.d.

€ 17.95

DHPC210449_Dieren Natuur drogist HUMUS 45x250mm.indd   108-03-21   12:11
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genbosch (ja, die plaats kun je met twee verschillende namen 
aanduiden en deze is de officiële). Als jaarling was ze al waarlijk 
top en met haar 10 beste prijzen werd ze 15e beste jaarling 
van Nederland bij de Pipa-rankings.  Ze won die op de vites-
se, midfond, dagfond en natour. En van die 10 prijzen in 2019 
behaald staan er 7 stuks bij de 11 prijzen die voor de categorie 
‘allround’ de 3e plaats hebben opgeleverd.

De beste prijzen scoorde ‘Diny’ echter in 2020 en ze was in dit 
kortere seizoen vier keer bomvroeg op de vitesse, midfond en 
dagfond. Op de vitesse vloog ze op Vervins (13-6) de 13e tegen 
20180 duiven over heel de afdeling en dat was in de eigen 
BCC de 10e tegen 2066 duiven. Een week later was het weer 
raak op Nanteuil (20-6) en won ze na een hokgenote de 2e prijs 
tegen 1990 duiven in de eigen BCC.  Een week later won ze 
op Sézanne prijs en dat was bijna 1 op 10. En toen volgde de 
eerste dagfondvlucht Issoudun waarop ze de 2e tegen 7201 
duiven scoorde in de afdeling. Veertien dagen later stond de 
tweede dagfondvlucht Montluçon op de rol en nu won ze zelfs 
de 1e prijs 4063 duiven en een hokgenoot arriveerde bijna 
10 minuten later en was nog de tweede snelste van de afde-
ling.  Op de derde dagfondvlucht Issoudun was ze de achtste 
duif op het hok in Den Bosch en won ze prijs 116 tegen 3329 
duiven terwijl  ze 48 eigen duiven in de strijd hadden staan.  Op 
de vierde dagfondvlucht miste ze en daarna is ze niet meer 
gespeeld. In 2019 won ‘Diny’ op 20 korvingen 15 prijzen en in 
2020 werd ze 8 keer gekorfd en won ze 7 prijzen.                                                                                                       

De Bossche combinatie bestaat uit vader en zoon Wim en Kees 
de L’Or en moeder Netty en onder haar (meisjes)naam wordt 
er al vanaf 1984 gevlogen. De vliegduiven huizen op het erf 
van Wim en Netty en de kweekduiven op het erf van Kees die 
in de buurt van zijn ouders woont. Op de dagfond presteren 
ze al heel lang op een hoog niveau en dat onderdeel is ook 
het hoofddoel van hun spel. Het seizoen wordt begonnen met 
35 koppels op totaal weduwschap. De jongen worden slechts 
op de natoer ingespeeld en dat betekent dat ze als jaarling 
nog goed ingevlogen moeten worden en het aantal ‘afvallers’ 
redelijk groot kan zijn. Echter als ze goed op 5 tot 6 vluchten 
zijn ingespeeld dan moet voor jaarlingen de dagfond goed te 
doen zijn. Wim, Netty en Kees hadden zo in 2020 een jaarling 
die twee keer teletekst wist te vliegen in Oost-Brabant.

De ‘982’ vloog de 2e Montluçon na ‘Diny’ en de 9e La Souter-
raine en hij is gekomen van Gert-Jan Timmermans uit Geffen 
die een aantal jongen schonk nadat na een paramyxo-enting 
in Den Bosch een groot aantal jongen stierf. En zoals de ‘982’ 
elders is gekweekt zo is dat ook het geval 
met ‘Diny’. Jaarlijks worden er jongen ge-
ruild met Rien en Irving van Oss uit Veld-
driel. De eerste ronde van de kwekers gaat 
zo naar Velddriel en dat is voor Kees de 
L’Or geen ‘probleem’ omdat toch niet aan 
de jonge-duivenvluchten wordt deelgeno-
men. Het hok Snellen krijgt jaarlijks later 
weer een flinke ploeg jongen van Rien en 
Irving en daar zat ‘Diny’ tussen in 2018. Zij 
werd in Velddriel gekweekt uit een doffer 
van 2010 van wijlen Pros Roosen uit het 
Belgische Kermt  met de naam ‘Pros’  en 
een duivin van 2016 naam ‘Lady Harry’ en 
zij is een volle dochter van ‘Harry’ van Jan 
Hooymans en hij stond toen gekoppeld 
tegen een duivin van Victor Massart uit 
het Belgische Neerlinter die weer uit twee 
Nederlandse duiven stamde.

De ‘Pros’ en ‘Lady Harry’ kweekten voor 
vader en zoon van Oss zelf ook duiven 
die sterk wisten te presteren. In het jaar 

dat ‘Diny’ van Velddriel 
naar Den Bosch ging 
een jonge duivin de weg 
andersom en zij won in 
2018 de 1e Nat. Melun 
van 8389 duiven in de 
sector 3 voor Rien en 
Irving van Os. In Den 
Bosch was zij gekweekt 
uit het koppel ‘Strongpair’ 
dat voor mevr. Snellen en 
zn al de 7e NPO Poitiers 
had gegeven en ook een 
hele goede dagfondvlieger op het hok van de comb. de Groot 
in Den Bosch. ‘Diny’ is trouwens vernoemd naar de vrouw van 
Rien van Oss die met zoon Irving ook weer vanuit hun vorige 
woonplaats Engelen (bij Den Bosch) zijn gaan meevliegen. En in 
2020 was dat knap succesvol met de jongen en zo is Irving van 
Oss 2e onaangewezen en 4e aangewezen hokkampioen jong 
van de afdeling 3 geworden. De nestbroer van ‘Diny’ haalde in 
2019 al voor zijn zus teletekst met de 3e NPO Montluçon tegen 
4430 duiven en in 2020 scoorde hij 3 op 4 op de dagfond en 
was hij de eerste tweede dagfondvluchten knap op tijd. Toen 
we Kees de L’Or vroegen of ‘Diny’ in 2021 nog gespeeld zal 
worden zei hij dat dit wel het plan is. Ja, goei moet men spelen 
en daarmee kan men winnen. Maar hoeveel pijn zal het doen 
als zo’n duif achterblijft en niet mee naar Roemenië kan?

Ad van Gils

 

Voor een 
professionele aanpak! 

 www.aidi.be – info@aidi.be 

 

AIDI Gamma verkrijgbaar bij: 
Lasterie Shop, D-49767 Twist OT Schöninghsdorf  
Broekema Duivensportcentrum Friesland, 9101 WZ Dokkum 
Obie Diervoeders, 7602 PD Almelo 
Beestenboel Wezep, 8091 AA Wezep 
Rottine dieren- en duivenspeciaalzaak, 9271 HA De Westereen 
De Groot Diervoeders B.V., 8275 AD ´s-Heerenbroek 

Om toch enig inzicht te krijgen in het komende vliegseizoen
heeft het bestuur van p.v. de Flevocourier Lelystad 
een waarzegster ingehuurd

Duivensport 
op afstand

?
?

de 3e golf

uw glazen bol zien

of 2021 een 

beetje normaal 

seizoen gaat 

worden?

nou....Ik zie .....

dat u uw baan verliest,

u gaat scheiden en....

u rijdt uw hagel nieuwe 

auto total loss!!!

uw  819 vliegt wel

een eerste van Bergerac

 u krijgt daarvoor een mooie

reportage in het spoor.
Corona

we kunnen dus spreken

 van een   z e e r  g e s l a a g d  s e i z o e n !

Kunt u in 
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BEYERS PREMIUM MENGELINGEN
THE QUALITY OF THE CHAMPIONS - DE KWALITEIT VAN DE KAMPIOENEN

Kwalitatief gezien de overtre� ende trap binnen het BEYERS gamma. In de premium mengelingen is de nadruk gelegd op 
kleinere graansoorten, zoals kleine cribbs maïs en kleine erwten, in combinatie met soja om een optimale opname van de 
granen te garanderen. Wie kiest voor PREMIUM mengelingen kiest ervoor om geen geld meer weg te gooien door granen die door 
de duiven uit de voederbak worden gegooid. Bovendien is de samenstelling van deze mengelingen zodanig dat er sprake is van een 
optimale voedingswaarde, waardoor u het uiterste uit de kwaliteiten van uw duiven kunt halen.

BEYERS PREMIUM YOUNGSTERS – 20 KG

• Een combinatie van granen en zaden waar jonge duiven, vanaf ± 5-6 weken na het spenen,
behoefte aan hebben om verder te kunnen uit groeien tot jonge volwassen duiven tijdens hun 
eerste levensjaar. 

• Een mengeling met hoog benutbare eiwitten (=bouwsto� en) voor een optimale verdere 
opbouw en ontwikkeling van skelet, spieren en veren. Dit in combinatie met een perfecte 
balans tussen koolhydraten en vetten om de trainingslust te verhogen en evenzeer de nodige 
energie te leveren voor deze trainingsvluchten.

• Als sportmengeling voor jonge duiven ideaal voor de laatste opvoerbeurten voor de inkorving 
van vluchten tot 6 vlieguren, dit in combinatie met PREMIUM VANDENABEELE of PREMIUM WAL 
ZOONTJENS YELLOW in het begin van de week.

Ingrediënten: Extra witte dari, kleine cribbs mais, cardy, paddy rijst, rode sorgho,  witte tarwe, 
kemp, merano maïs, getoaste soja, vitsen/wikken, peenerwten, kleine gele erwten, katjang idjoe 
gepelde zonnepitten,  koolzaad, lijnzaad, gepelde haver, gepelde gerst, boekweit, dunpeas, maple 
peas, linzen, zilvervliesrijst.

Koolhydraten 50,7 %
Ruw eiwit 14,5 %
Ruw vet 10,6 %

Ruwe celstof 8,9 %
Ruwe as 2,3 %

NIEUW
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Diegenen die regelmatig mijn artikelen leest, 
weet dat ik niet zomaar bij de 
eerste de beste langs ga. Een Vlaming 
zou zeggen ”Hij schrijft niet over Jan-
neke en Mieke.” Mijn keuze valt deze 
keer op Jelle Roziers uit Itegem, 
specialist op de Grote Halve Fond 
met jonge duiven, zeg maar de 
nationale vluchten voor de jongen 
in België. De vluchten met veelal 
het grootste deelnemersveld. 
(Vorig jaar namen 28.551 duifjes 
deel aan bv. de vlucht uit Bourges)

Om een beetje te schetsen hoe sterk Jelle presteert, geef ik 
een listje van de asduif-titels (lees regelmatigheidscriteria) van 
de laatste jaren.
 1. Nat. acebird KBDB great MD 2017 - ‘New Queen L’
 1. Belgian racer PIPA Ranking on 7 Nat. races 2013 - ‘Seven’
 1. Belgian racer PIPA Ranking on 4 Nat. races 2020- 
  ‘Mississippi Girl’
 1. Belgian racer PIPA Ranking on 2 Nat. races 2019 - 
  ‘Clever William’
 2. Nat. acebird KBDB great MD 2016 - ‘Seven Junior’
 2. Belgian racer PIPA Ranking on 4 Nat. races 2020 – 
  ‘Queen Chavela’
 3. Belgian racer PIPA Ranking on 7 Nat. races 2013 - 
  ‘Oklahoma’
 4. Nat. acebird KBDB Allround 2020 – ‘Anna’
 4. Nat. acebird KBDB great MD 2014 - ‘Oklahoma Junior’
 4. Belgian racer PIPA Ranking on 4 Nat. races 2020 - ‘Atta Boy’
 6. Nat. acebird KBDB Allround 2020 – ‘Victoria’
 7. Nat. acebird KBDB great MD 2016 - ‘Tampa’
 7. Belgian racer PIPA Ranking on 4 Nat. races 2020 - 
  ‘Seven’s Boy’
 7. Belgian racer PIPA Ranking on 4 Nat. races 2017 - 
  ‘Black Widow’
 8. Belgian racer PIPA Ranking on 3 Nat. races 2012 - ‘Alena’
 8. Nat. acebird KBDB Allround 2020 – ‘Clio’
 8. Nat. acebird KBDB great MD 2020 – ‘Atta Boy’
 9. Nat. acebird KBDB great MD 2020 – ‘Queen Chavela’
 10. Belgian racer PIPA Ranking on 7 Nat. races 2013 - ‘MR. Dark’
 10. Belgian racer PIPA Ranking on 3 Nat. races 2012 - ‘Ace Fons’

Als ik daar dan nog de top 10 noteringen in de nationale uit-
slagen en een top 5 in zonale uitslagen aan toevoeg, weet je 

waarom zijn duiven erg gegeerd zijn. Vandaag nog (07/03/21) 
worden enkele jongen geveild op Pipa voor een bedrag van 
gemiddeld €…  Een puike prestatie.
 
1* Nat. Bourges 38.456 b. (479 km)
2* Nat. Bourges 28.078 b. (479 km)
4* Nat. Gueret 11.894 b. (590 km)
7* Nat. Issoudun 16.615 b. (504 km)
7* Nat. Châteauroux 12.071 b. (527 km)
7* Nat. Châteauroux 6.306 b. (527 km)
8* Nat. Argenton 16.496 b. (554 km)
8* Nat. Châteauroux 14.762 b. (527 km)
8* Nat. Châteauroux 15.322 b. (527 km)
9* Nat. Châteauroux 15.322 b. (527 km)
10* Nat. Argenton 16.496 b. (554 km)
10* Nat. Nevers 11.579 b. (475 km)

1* Nat. Zone Bourges 12.400 b. (479 km)
1* Nat. Zone Châteauroux 4.949 b. (527 km)
1* Nat. Zone Gueret 2.290 b. (590 km)
1* Nat. Zone Châteauroux 2.053 b. (527 km)
2* Nat. Zone Bourges 8.989 b. (479 km)
2* Nat. Zone Châteauroux 4.949 b. (527 km)
2* Nat. Zone Issoudun 3.340 b. (504 km)
2* Nat. Zone Argenton 4.796 b. (554 km)

Xiang
Xiang is de Chinese zakenpartner van Jelle. Hij zorgt regelmatig 
voor nieuw bloed op het kweekhok. De nieuwelingen worden ge-
kruist met de eigen soort, hun nakomelingen grondig getest. Wie 
voldoet, mag blijven. Het maf duidelijk zijn dat de lat hoog ligt.

Oude duiven
Een zeer select groepje mag ook als jaarling of oude zijn waar-
de bewijzen. Het gaat hier over een twintigtal duivers, die net 
niet goed genoeg waren om direct naar het kweekhok te ver-
huizen, er zitten onder andere een achtste en 20ste nationale 
asduif tussen. (Bij mij zouden ze wellicht wel op mijn kweekhok 
terecht komen!)

Jelle's 10 beboden om de top bereiken 
Eerste gebod: De boom en zijn vruchten.
Zoals bij veel toppers hoor ik ook hier dat de beste duiven moe-
ten blijven. Zij zijn een waarborg voor de toekomst. Als je de 50 
kweekboxen inspecteert, zie je dat de toppers uit het verleden 
daar allemaal hun stekje hebben. Het mooiste voorbeeld is stam-

R E P O R T A G E
B E L G I Ë 

J E L L E  R O Z I E R S ,  B E L G I Ë

SUCCESVOL OP DE
VIERKANTE METER
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moeder Queen L. die na haar 
nationale overwinning op La 
Souterraine zich ontpopte tot 
topkweekster. Haar kweekei-
genschappen zijn ongekend. 
Je vindt haar steevast in haast 
iedere stamboom terug. In een 
ver verleden was Jelle nog ver-
zorger bij Hubert Schroyens, 
diens schoonbroer Jef Houben 
was een echte topper. Bij Hou-

ben werd Queen L gekoppeld aan topduiven als als “Pinoccio”, 
“Reno”, “Rivaldo” enz. 

Tweede gebod: Specialisatie.
Vanaf het begin koos Jelle voor het jonge duivenspel en ook 
alleen daarvoor. Alles staat hier in het teken van de nationale 
vluchten voor de jongen en de provinciale vluchten er tussen 
(augustus-september.) Daarvoor worden twee rondes ge-
kweekt, alles samen geen 170 stuks. Bij mijn bezoek waren 
de jongen van de eerste ronde nog maar net gespeend (niet 
super-vroeg gekweekt dus). Tegen de tijd dat ook de tweede 
ronde er klaar voor is, worden ze geleerd. Die specialisatie 
spaart veel werk en kopzorgen. Het werk dat blijft is eenvou-
diger en minder en kan zo meer aandacht krijgen. Misschien 
nog belangrijker, er blijft meer tijd voor het gezin. “Zelfs in de 
periode van de nationale vluchten kan ik er met mijn gezin een 
dagje op uit trekken. Als op donderdag alles ingekorfd is staan 
de hokken leeg tot zaterdagmiddag.”

Derde gebod: Luister bij toppers. 
Misschien maakte je het zelf ook al mee, je pakte heel sterk uit 
op een vlucht en in het lokaal gekomen hangt iedereen aan je 
lippen. Als je de week daarna minder presteert, is het aantal 
luisterende oren meteen verminderd. En toch, misschien heb 
je dan wel iets belangrijks te vertellen want uit je fouten moet 
je leren. “Be a good winner and a good loser!” Mensen zoeken 
een excuus voor hun falen, maar niet voor zichzelf. Wie vooruit 
wil komen, luistert naar toppers, ook op momenten dat hen net 
niet lukte. “Ik heb het geluk gehad dat ik veel goeie melkers 
in mijn familie had, die dan ook nog vaak bevriend waren met 
sterkspelende liefhebbers.” vertrouwt Jelle me toe.

Vierde en vijfde gebod: Verduisteren, bijlichten, wennen aan de 
korf en trainen.
Eens de jongen gespeend zijn, worden ze onmiddellijk ver-
duisterd van 17.30 tot 7.30 en dit tot begin juli, tegen Bourges 
wordt er extra bijgelicht.  Pas half juni moeten ze voor het eerst 
mee met de maatschappij (100km). Al de tijd daarvoor wordt 
benut om te wennen aan de mand en te trainen. Aanvankelijk 
worden ze enkel in de manden (zoals die van de vervoers-
maatschappij) gezet met een drinkgoot eraan. Later worden 
ze intensief geleerd. Er wordt tot 3 à 4 keer per week gereden. 
De duiven worden dan per 10 gelost, een veiligheidsmaatregel 
voor moesten ze in de hoogspanningskabels terecht komen. 
Dan zijn de verliezen beperkt.  Af en toe worden ze per 3 gelost 
om het leren zoeken te stimuleren. In 20 à 30 vluchtjes van 3 
km tot 30 km geraken ze tegen eind mei klaargestoomd. Ook 
aan huis wordt eens het zomert meer gevlogen. 

Zesde gebod: Beter iets duurder 
voer en minder medicatie.
Wat voer betreft wordt ten huize 
Roziers steevast voor AIDI geko-
zen. De mengelingen samenge-
steld door Eddy Noël. Ieder men-
geling bij AIDI is zo samengesteld 
dat ze resulteert in een specifiek 
vlieggedrag. Duiven meer, hoger, 
langer, …laten trainen, het is het 

voer dat daarvoor zorgt.  Eddy’s raad wordt trouw gevolgd. 
Ook voor de nevenproducten gaat Jelle bij Eddy Noël ten rade. 
De conditionbooster (aminozuren) gaat vanaf twee nachten korf 
over het eten samen met omega olie (die krijgen de kwekers 
ook). Probiotica en Health Elexir gebruikt Jelle ook. De dag 
na een vlucht gaan er gele druppels over het voer. Goed eten 
en de juiste supplementen (niet overdrijven om overbelasting 
tegen te gaan) zorgen dat medicatie tot het strikte minimum 
kan herleid worden. Het feit dat andere producenten pogingen 
doen om de AIDI-mengelingen te kopiëren, bewijst dat ze goed 
zijn, grapt Jelle. 

Zevende gebod: Goeie hokken.
Geen mesttransportbanden 
hier, maar gezellige hokken met 
beukenschilfers (of eerder blok-
jes) op de vloer. De geïsoleerde 
vloer zorgt voor een droog 
hokklimaat. De vloerbedekking 
blijft het ganse jaar liggen. Voor 
ieder compartiment is er een 
volière. Via een grote gemeen-
schappelijke ingang en een 
gang geraken de duifjes in hun 
compartiment. Waar geen vloerbedekking ligt wordt tweemaal 
daags gepoetst. Voederen gebeurt op “voedertafels”, drinken 
doen ze uit een goot zoals in de reismanden. Na mijn bezoek 
belde ik onmiddellijk naar mijn vriend Jo Claeskens die net een 
nieuw hok gaat bouwen. Daar moet je gaan kijken, zei ik hem, 
zo was ik onder de indruk.

Achtste gebod: Strandballen.
Op de foto zie je het, de tuin is bezaaid met strandballen. Is dit 
het ultieme middel tegen al te gretige roofvogels?

Negende gebod: Duivenspel brengt mensen samen.
Jelle vertelde me over heel wat duivenliefhebbers die hem met 
raad en daad bijstonden. Ze werden vrienden voor het leven. 
Zijn grootvader, Gust, Jef Houben, Eddy Noël en Tony Melucci 
uit Amerika zijn de belangrijksten, maar het lijstje is vast veel 
langer.
 
Tiende gebod: Houd het simpel.
Niet forceren, selecteren.
Don “t cry, just fly.
Geen excuses zoeken.
Zoek de fout bij jezelf.
Zorg dat je zelf gemotiveerd blijft, dat motiveert de duiven.
Less is more.
Ik heb alles geprobeerd.
Zorg dat de cirkel rond is.
Eens op “niveau” ontdek je hoe simpel alles is.

Een reeks sterke quotes die mijn gastheer illustreren.

Jan Bex
jan.bexxx@gmail.com
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We herinneren het ons waarschijnlijk wel, of hebben het 
in onze tienerjaren ondervonden of erover gehoord. Als je 
de toekomst wilde weten bezocht je een waarzegger op een 
kermis, braderie etc. Meestal zat er een vrouw in een fraai 
kleurrijk tenue in een tentje of kamertje in een vaak spiri-
tuele ingerichte entourage met een grote kristallen glazen 
bol op een tafeltje. Zij kon; uiteraard tegen vergoeding je 
de toekomst voorspellen. Meestal waren ze zo getraind 
om te vragen naar je ambities, of je verliefd was en of je 
nog plannen had. Met deze gegevens in het achterhoofd 
werd er met allerlei gebaren en een turende blik, gecon-
centreerd in de glazen belichte kristallen bol gekeken, en 
werd jouw toekomst voorspelt die zij waarnam. 
Konden we de toekomst van onze geliefde duivensport ook 
maar voorspellen…

Door corona dreigt de sociale binding ook binnen onze 
sport te verwateren
Vooral in deze turbulente tijd met de corona in ons achter-
hoofd blijft het nog ongewis wat ons nog te wachten staat; 
vooral qua gezondheid maar ook de gevolgen voor onze 
sport. We weten inmiddels wat dit betekende voor onze 
sport; sportvrienden ontvielen ons; het verenigingsleven 
kreeg een flinke deuk, uitgesteld seizoenstart, aangepast 
en ingekort vluchtprogramma, inkorven volgens sche-
ma, direct hierna naar huis, geen samenkomsten met 
een natje en een droogje in het lokaal, anderhalve meter 
afstand, geen directe contacten met je clubvrienden etc.  
Onze levenswijze en onze sport veranderde van het ene 
op het andere moment. Vrijheden binnen de samenleving 
werden meteen aan banden gelegd, richtlijnen, protocol-
len en regels beheersten onze levenswijze. 

Een jaar later bepaalt het coronavirus nog steeds onze 
levenswijze; vele mensen zijn “corona-moe” en snakken 
naar versoepelingen; ondanks dat deze “sluipmoorde-
naar” nog steeds op de loer ligt…  Gelukkig is er door de 
vaccins weer hoop om ons “normale” leventje (zij het in 
steeds aangepaste vorm) weer langzaam op te pakken. 
Dat corona binnen de duivensport nog steeds een grote 
impact heeft beseffen we maar al te goed.  Konden we ook 
hier maar in de glazen bol kijken….
Door het coronavirus en haar varianten zijn ons helaas 
liefhebbers ontvallen; niet alleen door  overlijden doch 
ook door liefhebbers die geen toekomst meer zagen in hun 
geliefde hobby. De onzekerheid omtrent de invulling voor 
het komend vluchtseizoen, hoge leeftijd, verminderde 
animo, verpaupering van het verenigingsleven, dichte 
kantines en vooral de onvoorspelbaarheid omtrent het 
virus spelen hierin een grote rol. Laten we vooral hopen 
dat onze verenigingscultuur hier niet  aan kapot dreigt te 
gaan! 

“De 10 Geboden” (gij zult…etc.)

De meesten onder ons hebben waarschijnlijk ook de 
gedragscode van de Duivensport gelezen die besproken 
wordt op de ledenraad. Ik wil het helemaal niet bagatel-
liseren; ik neem zelfs mijn pet af voor degene(n) die een 
blad vol gedragscodes hebben beschreven! Doch bij het 
lezen van de gedragscodes van de liefhebbers en van de 
bestuurders moest ik glimlachen en waande ik me weer op 
de lagere school (meer dan 60 jaar geleden) bij de fraters 
en de nonnen in ons dorp.
Elke schooldag (minimaal 2 keer per week) Owee… als je 
met je wekelijks rapport met gedrag, vlijt en het aantal 
wekelijkse kerkbezoek, je uit lijfsbehoud “jokte”...  Links 
zaten de meisjes en rechts de jongens met om de 2 banken 
aan weerszijden een non en een frater. Ik weet nog dat 
mijn vader zei dat deze nonnen en fraters tijdens de mis 
de namen van de leerlingen op een briefje noteerden… Er 
werd namelijk verwacht voor aanvang van de school naar 
de ochtendmis te gaan. Vervolgens werd er het eerste half 
uur op school “de Catechismus” overhoort. We moesten de 
letterlijke inhoud van de Catechismus uit ons hoofd kun-
nen opdreunen. De eerste 2 jaren betrof het de “Kleine” 
en de latere 4 jaren de “Grote” Catechismus”. Met andere 
woorden: de Catechismus was ook de leidraad omtrent 
normen en waarden (de “Gedragscode”) voor je (verdere) 
leven.

Natuurlijk is het van belang dat we als liefhebbers en 
bestuurders een normaal sociaal gedrag vertonen in onze 
maatschappij. Het zijn de maatschappelijke normen die 
naar mijn mening bij praktisch alle mensen binnen onze 
unieke verenigingscultuur (dus ook binnen de duivens-
port en verengingen) gedragen wordt. Anderzijds: het is 
toch een aanrader om de gedragscodes nog eens door te 
lezen om alleen je geheugen nog eens op te frissen!
Belangrijk hierbij zijn natuurlijk de veranderingen, 
obstakels en de snel veranderde ontwikkelingen binnen 
de maatschappij en samenleving en dus ook binnen onze 
geliefde hobby.

Het ledenaantal per 01.02.2021 in Kiesregister N.P.O.
Buiten de beschreven “coronaoorzaken” zijn er nog 
meerdere zaken die onze sportbeoefening beïnvloeden. 
De levenswijze van mensen en hun gezinsleven veran-
dert in een steeds sneller tempo waarbij er steeds min-
der tijd wordt besteed aan een hobby. Duiven houden is 
nu eenmaal intensief; het komt dagelijks terug. Daarbij 
moet men ook nog rekening houden met de woonomge-
ving: stad, dorp, buitengebied. Helaas wordt praktisch 
elke ruimte in een stad of dorp benut om flats/huizen te 
bouwen die als het ware tegen elkaar aangeplakt staan. 
Met andere woorden: om je hobby uit te kunnen oefenen 
zijn nauwelijks mogelijkheden om een hokje op je binnen-
plaatsje te bouwen! Daar komt ook nog een vergunning bij 
en vooral “goedkeuring” van je buren uit de naaste omge-

D E  P R U T  V E R T E L T

VROEGER WAS ALLES BETER
Toekomst Duivensport 
in een glazen Bol…
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ving, die duiven helaas vaak zien als overlast. Bovendien 
zijn vrijstaande woningen en woningen in het buitenge-
bied vanwege de vraagprijzen ook niet meer realistisch 
om daar duivensport te (kunnen) beoefenen. 

Er zijn nog enkele “volkstuinen” waar een paar dui-
venliefhebbers een hokje hebben staan om hun hobby 
buitenshuis uit te oefenen omdat zij ook met bovenstaan-
de problematiek te maken hadden. Dan zijn er nog de 
afstanden om in te korven. De hoge kosten om lokalen in 
stand te houden, leden om alle werkzaamheden draaiende 
te houden, etc. Kortom allerlei bijkomende oorzaken die 
invloed hebben om de duivensport hobbymatig te kunnen 
beoefenen.

Het staat als een paal boven water dat door de beschre-
ven omstandigheden het aantal leden onder druk komt 
te staan. Het ledenaantal in het kiesregister N.P.O. stond 
netjes verwerkt in een overzichtelijk jaarlijks schema 
vanaf 2017. Het aantal leden liep landelijk vanaf 2017 tot 
februari 2021 terug van 17.698 leden naar 14.712 leden.
Je zou denken dat de eerder genoemde “coronaperikelen” 
het afgelopen seizoen landelijk gezien een fors aantal 
leden gekost heeft.
Wat mij verwonderde was dat er (volgens de tabel) het af-
gelopen “coronajaar 2020” totaal “slechts” 567 leden zijn 
afgevallen. Veel MINDER dan de jaren ervoor… 
Van 2017 tot 2018 waren dit resp. 766, van 2018 tot 
2019 resp. 881 en van 2019 tot 2020 resp. 772 leden! De 
voorgaande 3 jaren waren dit dus gemiddeld 806 leden 
per jaar. Al met al zeer merkwaardig; hetgeen je niet zou 
verwachten. Ik mag aannemen dat deze cijfers kloppen.
Of gaat het hier om het aantal leden? Als dit zo is geeft dat 
natuurlijk een vertekent beeld omtrent het aantal “spe-

lende” duivenhokken.
Wat ik graag zou willen promoten is de hoeveelheid 
SPELENDE Hokken (spelende liefhebbers) die we nog in 
totaliteit hebben per afdeling en landelijk; met het aantal 
deelnemers, leeftijdscategorie en hun aantal duiven per 
vluchtdiscipline: op vitesse, midfond, dagfond, meerdaag-
se fond en zelfs de ZLU.  Onderverdeeld in oude en jonge 
duiven. Breng hierbij ook nog de geografische ligging van 
de spelende hokken in beeld.

Als we dit wekelijks zouden berekenen; zou helemaal 
perfect zijn. Zodoende krijgen we toch een beeld omtrent 
het aantal deelnemers en duiven per liefhebber waar we 
een hoop data ter beschikking krijgen vanaf het begin tot 
het eind van een jaar. Mede door dergelijk overzichten 
zouden we het toekomstige beleid beter kunnen afstem-
men. Door de corona regels kunnen de meesten onder ons 
dankzij hun hobby aan huis van hun dagelijkse ontspan-
ning genieten om zo nog enigszins de huidige levensstijl te 
doorbreken.

Seizoen 2021 is inmiddels gestart; de meesten onder ons 
zijn inmiddels (al) begonnen met de kweek van hun jonge 
garde. Laten we hopen dat we dit jaar weer hoopvol kun-
nen starten met onze geliefde hobby en weer snel terug 
kunnen keren naar “het oude normaal.”  
Terwijl vele mensen in Nederland snakken naar wat ont-
spanning buitenshuis; kunnen wij nog terugvallen op onze 
hobby aan huis! 

Neem de regels in acht en let op je gezondheid.

De Prut

JUNIOR VLUCHT
EXCLUSIEF Maïs Cribbs geel 

Maïs Cribbs bordeau 
Maïs Cribbs klein 
Rode Franse maïs 
Dari 
Tarwe 
Paddy rijst 
Gerst 
Cardy 
Milo corn 
Kleine groen erwten 
Kleine gele erwten 
Soja bonen getoast
Dunpeas
Vitsen 
Lijnzaad
Boekweit 
Millet geel 
Kempzaad
Koolzaad 
Engelse erwten 
Katja Idjoe 
Zonnepit gestreept 

VOEDINGSWAARDEN 
  7,4%   Vet
13,1%  Eiwit 
58,0%  Koolhydraten 

N°37

20KG

JONGE DUIVEN  
Maïs Cribbs klein 
Tarwe wit 
Dari 
Gerst 
Milo corn 
Cardy 
Vitsen 
Katja Idjoe 

VOEDINGSWAARDEN 
 3,9%   Vet
13,9%   Eiwit 
62,6%   Koolhydraten 

N°23

20KG

www.vanrobaeysbelgium.com

JUNIOR VLUCHT EXCLUSIEF 
AANBEVOLEN DOOR: 

STEFAAN LAMBRECHTS 
1STE NATIONAAL KAMPIOEN 

JONGE DUIVEN
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FONDSNIPPERS 
BEGIN MAART 2021

Al geruime tijd schrijf ik met enige regelmaat een “Fondsnip-
pers” in dit blad. Leuk om te doen maar het valt niet mee om 
elke weer wat nieuws en origineels te schrijven. De seizoenen 
gaan voorbij en hoewel er veel veranderd in de duivensport en 
het allemaal veel competitiever is geworden draait het om goed 
te presteren in de kern van de zaak toch altijd om dezelfde din-
gen; namelijk steengoede duiven en een kundige gemotiveerde 
liefhebber met veel inzet en ambitie. Maar er zitten natuurlijk 
nog veel meer facetten aan de duivensport. Iedereen kan het 
op zijn manier en eigen ambitie doen. 

Hoewel de sport sterk vergrijst zijn er toch weer voldoende 
jongere liefhebbers die aan de weg timmeren en van zich laten 
horen. Vooral in het Noorden en Oosten is de duivensport nog 
vitaler en vooral jonger heb ik het idee. Deze coronatijd biedt 
voor de duivensport zeker weer kansen. Het houden van huis-
dieren heeft aan populariteit gewonnen. Wat is er dan mooier 
om dan met je eigen team deel te nemen aan de wedstrijden! 
Ook de weg naar verdere professionalisering in de Duivensport 
is verder ingezet. Met hier in Nederland mannen als Verkerk, 
Koopman, Batenburg en zeker nu Hooymans voorop. Maar 
er zijn natuurlijk vele anderen. Jan Hooymans heeft van zijn 
duivensport een multinationale onderneming gemaakt “HAR-
RY” based. Maar hoewel het aantal liefhebbers afneemt zijn er 
steeds meer liefhebbers met ambitie bezig zie ik ook om me 
heen. Men durft te investeren en doet er alles aan om de duiven 
in topconditie aan de start te brengen! 
Een breedtesport kan NIET zonder dit soort toppers waar 
mensen zich aan spiegelen en waardoor de buitenwereld ook 
steeds meer aandacht krijgt voor de duivensport. Het NPO 
moet zorgen voor een goede kaderzetting en mooie concour-
sen met eerlijk spel waar groot en klein hun weg in kunnen 
vinden.

Steeds meer wordt België het toneel waar (internationale) 
spelers met grote hokinstallaties elkaar op een mooi natio-
naal programma bekampen! Het verschil met het nog steeds 
versnipperde Nederland wordt eigenlijk steeds groter. We zijn 
eigenlijk nog steeds niet in staat om 1 mooi nationaal program-
ma in te richten bovenop een basisprogramma en Sector en 
NPO-uitslagen (lees provinciaal) blijven leidend. Op dat punt is 
nog veel te verbeteren. Een sport blijft vitaal in deze tijd door 
een goede sportbeleving en aansprekende voorbeelden. Events 
en nationale duivenvluchten met uitstraling horen daarbij. Niet 
het vele is daarbij goed maar een mooi exclusief programma 
dat kans krijgt om historie op te bouwen met een paar echte 
klassiekers zou veel kunnen betekenen voor de toekomst van 
de sport in Nederland. Op de marathon zie je dat de ZLU vluch-
ten sterk aan populariteit hebben gewonnen en dat heeft vooral 
te maken met de beleving rondom de wedstrijden. 

Er wordt nog niet gevlogen en naar mijn verwachting zal het 
nog wel even duren voordat er mag worden afgetrapt. Een 
scenario als in 2020 is nog zeker denkbaar.  De vluchtpro-

gramma’s liggen klaar maar papier is ook hier geduldig. Als we 
één ding hebben geleerd in deze corona tijd is dat we flexibel 
moeten zijn omdat de realiteit zich steeds aanpast.  

De dagen worden nu echt langer en de periode van mooi droog 
weer doet een mens goed. Lekker om weer meer buiten op de 
hokken te vertoeven! Gezond weer in ieder geval. Op de eigen 
hokken lopen de meeste zaken goed volgens plan. Bij de kwe-
kers is alles op stoom en worden momenteel de laatste jongen 
voor de eigen hokken grootgebracht. Een twintigtal is inmiddels 
gespeend. Ook liggen er al weer eieren voor de ronde jongen 
die elk jaar naar Carlo Dominicus gaat. Op dit “satelliethok” 
worden ze dan uitgetest en dit geeft weer belangrijk informa-
tie voor de selectie bij de kwekers. Daarna gaan er specifiek 
koppelingen worden gemaakt met de topkwekers, waarbij ook 
weer een aantal mooie samenkweken zullen worden gedaan. 
Inmiddels is er een tweede topper aan het SPECIAL PIGEONS 
project toegevoegd namelijk de BLACK DIAMOND van Carlo 
Dominicus die een geweldige erelijst opbouwde op de ZLU 
vluchten met als hoogtepunt een 7e Nat. Perpignan ZLU en een 
13e Nat.ST Vincent ZLU. Evenals zijn broer werd hij 1e ASDUIF 
IFC ZEELAND en 4e Nat. Asduif ZLU in 2018. Een mooie doffer 
in de hand met veel uitstraling en karakter. 

De vliegers zitten nu op allemaal op de bak en op eieren en ko-
men om de dag buiten. De kleppen zijn dan bijna de hele dag 
open. Zo kunnen ze wennen en hokvast worden. Dankzij de 
vele kauwtjes kan dat hier. Regelmatig krijsen die en waarschu-
wen voor aankomend roofvogelgevaar. De regelmaat is er hier 
nog niet en regelmatig staat alles lekker open. Na ca 10 dagen 
broeden zullen ze gescheiden worden. Een aantal eitjes gaat 
naar goede vrienden/relaties en ook zal ik er zelf wat overleg-
gen van een paar toppers. Een enkele jaarling doffer blijft ver-
keerd vliegen en doet dat met zoveel geweld dat dat niet goed 
kan blijven gaan. Voorlopig zijn we nog even politieagent maar 
het moet wel rap veranderen. Wellicht dat de rivaliteit ze straks 
alsnog kan motiveren tijdens de vluchten. 

Hoewel ik nu wat minder bonnen schenk zijn het toch vaak 
dezelfde kopers. Daar bouw je dan een band mee op. Zo komt 
Leon uit Rijsbergen hier bijna 
elk jaar en dit al jaren! Zelf 
speelt hij verdienstelijk op de 
ZLU en kent mijn duiven goed. 
Hij neemt altijd wat mee wat 
natuurlijk niet hoeft, maar dat 
wordt wel erg op prijs gesteld. 
Daarom heb ik hem bij de 
bon een zoon van mijn sec-
torwinnaar BLACK WARRIOR 
meegegeven om een jaartje uit 
te kweken. De goeie komen 
van de goeie dus dat scheelt. 
Succes Leon!
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EINDSTANDEN CLEAN SWEEP 2020
U hebt nog een eindstand van ons tegoed. Naast de wekelijkse Grootmeesterstan-
den publiceren wij ook wekelijks de Clean Sweep. Kort gezegd; het hele podium is 
voor de winnaar, in sporttermen goud, zilver, brons voor dezelfde sporter of land.

Zo introduceerden wij enige jaren geleden de Clean Sweep van de week voor die 
liefhebber die alle ingekorfde duiven in de punten draaide. Een bijzondere gebeurte-
nis die maar weinig liefhebbers voor elkaar kregen in 2020. Voor de vitesse/midfond/
jong en natour is de minimale deelname 10 duiven. Voor de marathon en dagfond is 
dat 5. Net als bij de Grootmeesters.

De beste resultaten per categorie waren voor 2020:
MIDFOND
Andries de Knijff, Woerden Afd. 5 M25 Pont St. Maxence 10/10  692.147

JONG
J.A. Buijs, Oude Tonge Afd. 5 J29    Duffel 16/16 522.802

DAGFOND
G. Everts & Zn., Heerlen Afd. 4 E31   Issoudun 7/7 844.599

MARATHON
Borsboom-Steenvoort Afd. 5 A33   Bergerac 5/5 789.374

NATOUR
K. & K. Meijers, Ootmarsum Afd. 9 N37   Quiévrain 20/20 886.936

De competitie is gesponsord door Belgica de Weerd en de winnaars krijgen 
allemaal een pakket van de Weerd thuisgestuurd. 

Reclames op de uitslag is mogelijk tot en met 19 maart! 
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Sjaak Buwalda +31(0)6-55855998

De zomers worden heter en droger. Matador heeft daarom de bestaande 
mengelingen speciaal voor jonge duiven aangepast, getest en weten te verbeteren,
aan de veranderde omstandigheden: Matador Premium Jonge Duiven HOT.

Eén mengeling geschikt voor jonge duiven vanaf het spenen tot en met de jonge duiven vluchten (0-500km)
Met minder mais in de mengeling wordt er minder warmte in het lichaam ontwikkeld
Door de toevoeging van gepolijste rondrijst wordt er veel vocht in het lichaam opgenomen

EEen uitgebalanceerde eiwitverhouding zorgt dat de jonge duiven voldoende hard in het vlees blijven. Een mengeling die 
zorgt dat de darmen beter werken (darmperistaltiek), des te beter worden de aangeboden voedingsstoffen opgenomen 
en des te minder kans op jonge duivenziekte.

Matador Premium Jonge Duiven HOT

Matador, de ontwikkelingen gaan door...

AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE

Bij aankoop van 2 zakken Premium Jonge Duiven HOT ontvangt u 
GRATIS 1st Backs TS-7 Ultimate (100gr)!

Deze aktie loopt van half maart t/m half mei zolang de voorraad strekt.

 
TS-7 Ultimate
Het nieuwe probiotica product van Backs!! 

Het inzetten van TS-7 Ultimate is steeds aan te bevelen als de duiven extra 
stress ervaren. Dus tijdens de vlieg- en kweekperiode, tijdens de rui, na het 
spenen van de jongen, voor en na tentoonstellingen en uiteraard antibiotica 
behandebehandelingen en entingen. 

Backs TS-7 Ultimate bevat bovendien glucose en elektrolyten, dus is het ook 
prima geschikt om direct na vluchten in te zetten voor een vlot herstel.

NIEUW

NIEUW


