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Voorwoord  

Aangezien we op dit moment geen voorzitter hebben heb ik als waarnemend voorzitter de 
eer het voorwoord voor de eerste keer te mogen schrijven.  
 

Voor u ligt het naslagwerk van het seizoen 2017. Het is elk jaar weer een hele planning en 
vooral veel werk om alles tijdig af te hebben en het kampioenenboek samen te stellen. Maar 
het resultaat is er dan ook naar, het is weer een fantastisch mooi kampioenenboek 
geworden. Verschillende mensen hebben heel wat tijd in de reportages gestoken. Als u de 

komende maanden even een rustig moment heeft, kan ik u van harte aanbevelen om het 
boek te gaan lezen. Heel veel leesplezier en misschien steekt u nog iets op uit de prachtige 
reportages die er in staan.  
 
Waar het elk jaar weer spannend was of het uiteindelijk lukte om drie gezamenlijke nationale marathonvluchten 
met een redelijke tussenpose voor de sectoren 2, 3 en 4 te organiseren, is er afgelopen winter besloten om weer 
3 nationale klassiekers te vervliegen: St.Vincent, Dax en Bergerac. Voor de deelnemers aan de Marathon Noord 

middaglossing competitie een prachtig initiatief. Laten we hopen dat we nog jaren van deze in ere herstelde 
traditie kunnen blijven genieten. 
 
Het afgelopen seizoen hebben we een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen waar we zeer blij mee zijn. 
Daarnaast hebben we een groot aantal trouwe sponsoren waar we al jaren op terug kunnen vallen. Dank 
daarvoor. Ook een woord van dank aan de kampioenen en vluchtwinnaars die bijna altijd een bon schenken voor 

onze verloting. Zonder deze hulp is de competitie in de huidige vorm onmogelijk en kunnen we niet het 
uitgebreide prijzenpakket vervliegen zoals we dat nu aanbieden. 
 
Het waren dit jaar behoorlijk pittige vluchten, met als meest opvallende vlucht Barcelona. Ik heb het de laatste 
jaren niet meegemaakt dat deze vlucht een paar dagen open stond voordat de prijzen waren verdiend. Het is 
daarnaast bijzonder jammer dat achteraf de vlucht negatief in het nieuws kwam. Er waren een aantal liefhebbers 
die werden benaderd door de media voor hun verhaal over de vlucht Barcelona. Deze mensen hebben het volgens 

mij prima verwoord hoe deze vlucht is verlopen. Mijn complimenten daarvoor.  
 
Op het moment van schrijven van dit stuk, zijn de vluchten net achter de rug en zijn de kampioenen door ons op 
de hoogte gebracht van de gewonnen kampioenschappen. De reacties die je dan krijgt zijn heel leuk en soms ook 
wel verrassend. Wat mij elk jaar weer verbaast is dat we weer andere kampioenen kunnen feliciteren dan 
voorgaande jaren. Uitzonderingen daar gelaten. Sinds 2002 organiseren we naast de competitie voor de 
middaglossing ook een competitie voor de ochtendlossing. In de afgelopen 15 jaar is het niet voorgekomen dat 

iemand zowel op het podium van de middaglossing als ook op het podium van de ochtendlossing heeft gestaan in 
hetzelfde jaar. Ben en Ronald van Holland uit Ede is het dit jaar echter gelukt. Ze worden 3e op de ochtendlossing 
en 1e op de middaglossing. Een prestatie van formaat en op de komende feestmiddag zullen we zorgen dat de 

huldiging hen ook nog lang zal bijblijven.  
 
Tot slot wil ik namens alle mensen achter Marathon Noord alle prijswinnaars van harte feliciteren. We hopen 

iedereen die een kampioenschap of prijs hebben gewonnen met zijn supporters te zien op onze feestmiddag op 
zaterdag 28 oktober. Zoals u van ons gewend bent gaan we dan onze vluchtwinnaars en kampioenen huldigen en 
in het zonnetje zetten. We gaan dit weer doen bij “De Kruisbergˮ in Doetinchem. Wij als Marathon Noord zien “`De 

Kruisberg” als ons clubgebouw. We komen er al jaren en worden altijd prima ontvangen. De verzorging is tot in de 
puntjes geregeld en we krijgen altijd alle medewerking om er een geslaagde middag/avond van te maken. 
Hopelijk zien we elkaar zaterdag 28 oktober in Doetinchem.  

 
Waarnemend voorzitter 
René Koeman 

 
 
 
 
 

De jaarlijkse feestmiddag wordt gehouden op 28 oktober 2017 in  
De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 7009 BT Doetinchem. 

Zaal open 13.15 uur. Einde feestmiddag 20.00 uur.  
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Jaap Mazee wint op sensationele wijze St. Vincent bij Marathon Noord  

En weer zit ik samen met Jaap Mazee in de tuin, zijn duivenwachtplek onder de boom, terwijl er 
dreigende onweersluchten aankomen. Dat was de vorige keer ook al zo toen de reportage werd opgetekend naar 
aanleiding van het winnen van het Criterium der Azen van Marathon Noord in 2015. Na een uurtje moeten 

we weer schuilen als een stevig onweer losbarst, net als toen. Hij heeft zelfs hetzelfde overhemd aan zie ik later. 
“Je hebt toen alles al opgeschreven, dus je bent snel klaar!” roept de goedlachse Jaap al direct. Wie meer over 

Jaap en zijn duivenhistorie wil lezen kan inderdaad prima uit de voeten met die reportage uit 2015.  
  
Sensatie  
Natuurlijk is er wel meer te 
vertellen over de sensationele 
overwinning van Jaap op St. 

Vincent. Sensationeel is 
het vooral omdat dezelfde 
duif twee weken eerder ook al 
Limoges in afdeling 11 
Friesland op zijn conto wist te 
schrijven. Deze blauwe 
witpendoffer heeft dus heel 

wat in zijn mars. Duiven die 
zulke huzarenstukjes uithalen 

zijn er niet veel. Misschien 
herinner je de wonderduivin 
Miss Waalre van Gerard 
Koopman nog die dit 
kunstje in 2014 flikte?  

Gerard zelf namelijk wel, hij 
was ook een van de mensen 
die Jaap na de overwinning 
belde om hem te feliciteren. 
“Zulke zijn er niet veel” zo 
zou je de reactie van deze 

grootmeester kunnen 
samenvatten. En inderdaad, Jaap moet wel heel dement worden wil dat magische aankomstmoment ooit weer uit 
zijn geheugen vallen. Hij was al de hele week bezig met de wedvlucht van deze doffer. Dat begon al met de 
suggestie van duivenvriend Wout van der Hoek –een man met echt duivengevoel- om de doffer weer te spelen na 
de zege op Limoges. Normaal gesproken zou Jaap dat niet hebben gedaan, zeker niet vanwege het feit dat er dan 
flinke jongen in de schaal zouden liggen omdat de doffer op kleine jonkies piekte van Limoges. Wout bezwoer hem 

echter dat het opnieuw moest kunnen lukken en overtuigde Jaap ervan de 325 mee te doen. Dagelijks hadden ze 

telefonisch contact en dat Wouts inschatting wel griezelig goed uitkwam bleek zaterdagmorgen. Eerder die 
ochtend hadden de beide mannen al contact en volgens Wout moest een kei vroege duif rond 12 uur mogelijk 
zijn. Om 10 voor 12 stond Jaap te bellen met een andere duivenvriend en opeens kwam pal uit het westen de 
doffer aangevlogen, blauw met witte pennen aan de buitenkant. Jaap stond als aan de grond genageld, het is ‘m! 
11:52 werd de kloktijd en die leverde naast een 5e van het hele landelijke concours ook de overwinning van 
Marathon Noord op.  
  

Ernst  
Jaap is nog amper van het overweldigende moment bekomen. Voor zijn werk is hij tussendoor nog in Portugal 
geweest en het eerste wat hij donderdagmorgen vroeg deed is kijken of hij er nog zat. Gelukkig wel. De doffer 
bewijst de uitgekiende kweekstrategie van Ernst Verheijen, zijn duivenvriend die in oktober 2015 overleed. Na 
bewonderende gesprekken in het inkorfcentrum in Putten over de prestaties van Jos Pepping besloten ze de 
stoute schoenen aan te trekken en werd er een aantal rondes eieren aangeschaft. Ernst kweekte ermee en gaf 

Jaap telkens een mandje met 3 of 4 jongen mee als er weer een aantal speenklaar waren. Nog niet eens een jaar 
oud ging de 325 in 2015 met een flink aantal hokgenoten mee op een –zeer slecht verlopen- dagfondvlucht. Jaap 
herinnert zich nog dat de doffer thuiskwam en op het kassencomplex van de buren landde, helemaal 

kapot gevlogen. Daar bleef hij een eeuwigheid zitten, op karakter had hij het gered. In 2016 viel op hoe fit deze 
doffer was bij thuiskomst, op de afsluitende Cahors wist hij nog een 26e plek te behalen in de sector, zo fris als 
een hoentje kwam hij thuis. Precies waarvoor de Pepping-duiven waren aangehaald, extra snelheid en karakter 
inbrengen, zo pakt die investering nu ook uit.  

  
Bennie  
De afgelopen jaren wist Jaap al diverse keren mooie uitslagen te verwezenlijken en ook vielen hem de nodige 
kampioenschappen ten deel. Een tevreden melker zou je denken, maar het knaagde toch. Hij was niet tevreden 
over het hok en hoe de duiven bij huis vlogen. Er schortte nog wat aan. In plaats van een medische oplossing 
pakte Jaap de hamer en de zaag en ging daarmee het dak te lijf. Maar ook na het vertimmeren, met als doel om 
de verluchting aan te passen, bleef het eigenlijk tegenvallend. Eind vorig jaar werd daarom Bennie van Dijk 

gebeld, de bekende liefhebber uit Westerhaar. Een hokbezoek volgde, dat overigens op dezelfde plek in de tuin 
begon. Bennie monsterde eerst Jaap uitgebreid, bekeek de duiven terwijl ze hun rondjes draaiden en kwam tot de 

http://www.marathonnoord.nl/nieuws/83491/jaap-mazee-winnaar-criterium-der-azen-middaglossing-2015
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conclusie dat het niet deugde. Bovendien, een liefhebber met een druk bestaan, dus het moest geen oplossing 
van schuiven en plankjes worden. Wat Jaap al had vertimmerd werd afgekeurd, hij gaf een duidelijke instructie af 
en Jaap kon opnieuw aan de slag in de hokken. Bijna alle luchttoevoer in de kap werd dichtgemaakt en er 
kwamen ventilatieroosters in het voorfront. De bovendruk in de kap slaat de duiven op hun bovenste luchtwegen 
en dan is presteren een probleem. Na de aanpassingen begonnen de duiven hard en hoog te vliegen tijdens de 

training, een direct merkbare verbetering dus. Jaap bleef echter twijfelen, zeker toen diverse liefhebbers hem 
wisten te vertellen van melkers waar het advies van Bennie had gezorgd voor hele beroerde resultaten. 

Verschillende keren was er telefonisch contact met Bennie, echter die bleef volharden en vroeg Jaap rustig te 
blijven. Bij de start van het seizoen had Jaap 120 duiven in de strijd en week op week bleef dat aantal op peil. 
Iets wat andere jaren nooit lukte. De dagfondvlucht Pontoise, die in Friesland heel beroerd verliep was al een mooi 
bewijs, Jaap kreeg de duiven best goed. Op dag 1 41 en de volgende dag nogmaals, terwijl veel liefhebbers 
tevergeefs bleven wachtten op hun kleppers. Toen kwam Limoges en het bewijs was geleverd. Jaap kijkt nu al vol 
vertrouwen uit naar Ruffec en Pau, dat wordt lekker wachten onder de boom…  

  
Auteur  
Wiebren van Stralen  

Uitslag St. Vincent 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Jaap Mazee Ens 1125967 1 4-1498325 11:52:52 1.097.560 1.000,00 

2 Bart van den Bovenkamp Doetinchem 1081447 1 4-1685570 11:25:03 1.083.560 999,99 

3 J. Willems Nijverdal 1123893 1 4-1558985 13:53:48 980.024 999,97 

4 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 1063239 1 3-1810954 12:52:28 979.523 999,94 

5 H .Wilharms Westerhaar 1138087 1 3-1779585 14:17:46 972.075 999,90 

6 G. J. Pouwels Wezep 1116471 1 1-1392447 13:59:22 968.850 999,85 

7 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt 1053904 1 3-1010315 13:00:08 964.099 999,79 

8 Comb v Dam-Bisschop Almere 1086130 2 4-1519713 13:36:38 961.489 999,72 

9 Piet van Straten Vianen 1039016 1 4-1081743 12:48:43 960.522 999,64 

10 Toon van Vliet Aarlanderveen 1041914 1 1-1771478 12:55:07 957.539 999,55 

11 Hans Radstaak Gaanderen 1080014 1 4-1540525 13:35:32 957.005 999,45 

12 T. Koele & Zn Wezep 1115967 2 4-1648054 14:14:00 956.269 999,34 

13 N. de Fouw Bant 1137169 1 4-1498114 14:45:00 949.222 999,22 

14 E. Peperkamp Arnhem 1066195 1 5-1426000 13:30:52 948.684 999,09 

15 Sam de Jong Heemskerk 1075738 1 3-1130324 13:45:41 944.708 998,95 

16 P. Zuurbier Heiloo 1089163 2 5-1588047 14:00:36 944.142 998,80 

17 Gebr. Jacobs Amstelveen 1059188 2 5-1553143 13:29:27 943.639 998,64 

18 J. Amptmeijer Harderwijk 1091285 1 3-1824775 14:04:03 943.160 998,47 

19 GH Bloemen Brummen 1087410 1 0-1269639 14:00:15 942.909 998,29 

20 A.Witkamp Harderwijk 1092643 2 4-1625317 14:06:11 942.595 998,10 

21 J. Hanssen Erlecom 1056703 2 4-1724622 13:29:04 941.747 997,90 

22 T. Koele & Zn Wezep 1115967 1 4-1648069 14:32:14 941.558 997,69 

23 Comb.Niks Westerhaar 1138939 1 1-1295946 15:00:12 938.777 997,47 

24 Wim Diender Grafhorst 1125359 1 4-1494836 14:46:24 938.265 997,24 

25 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1084108 1 3-1122676 14:02:33 938.175 997,00 

 
Attractie 1 St.Vincent 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Jaap Mazee Ens € 450 16 Comb. Niks Westerhaar € 50 

2 Bart van den Bovenkamp Doetinchem € 350 17 Wim Diender Grafhorst € 50 

3 J. Willems Nijverdal € 250 18 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

4 B. van Holland en Zn Ede Gld € 150 19 Comb. Rekker-Westra Berlikum € 50 

5 H. Wilharms Westerhaar € 150 20 Duo Groot-Leijen Egmond a.d. Hoef € 50 

6 G.J. Pouwels Wezep € 100 21 Gebr.Löwik Almelo € 50 

7 Comb. Steenbeek en Zn De Bilt € 100 22 Comb. Verwaaijen Deest € 50 

8 Piet van Straten Vianen € 100 23 C.J. Schermer Castricum € 50 

9 Toon van Vliet Aarlanderveen € 100 24 van Ommen Koops Wezep € 50 

10 Hans Radstaak Gaanderen € 100 25 J. Kikkert Westerhaar € 50 

11 N. de Fouw Bant € 50 26 Herman Brinkman Tuk € 50 

12 E. Peperkamp Arnhem € 50 27 Herman Koopman Almere € 50 

13 Sam de Jong Heemskerk € 50 28 W. en M. Derksen Almelo € 50 

14 G.H. Bloemen Brummen € 50 29 Gebr. Keekstra Dokkum € 20 

 15 T. Koele en Zn Wezep € 50     
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Attractie 2 St.Vincent 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 T. Koele en Zn Wezep € 350 10 Dries Wolff ’t Loo Oldenbroek € 100 

2 Gebr. Jacobs Nes a.d. Amstel € 250 11 Bert Bouwman Amersfoort € 50 

3 A.Witkamp Harderwijk € 150 12 Comb. Verwaaijen Deest € 50 

4 J. Hanssen Erlecom € 100 13 Remy Rouw Volendam € 50 

5 Comb. Rekker-Westra Berlikum € 100 14 D. Adema Sneek € 50 

6 G.A. Tiemes Diedam € 100 15 G. Heutink en Zn Genemuiden € 50 

7 Herman Brinkman Tuk € 100 16 Gerard Kok Ijsselmuiden € 50 

8 Henk Jansen Jzn Beerta € 100 17 T. Maassen Amersfoort € 50 

9 Gebr.Löwik Almelo € 100     

 
 

 

 

 

Gewonnen extra prijzen St.Vincent 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Wim van Dorrestein bokaal J. Mazee, Ens Timmerbedrijf G&H van den Berg 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 J. Mazee, Ens DHP Cultura 

  Mok met opdruk J. Mazee, Ens Harjac B.V. 

2 Vleespakket B. v.d.Bovenkamp, Doetinchem Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Opleermand B. v.d.Bovenkamp, Doetinchem www.leopronk.nl 

3 Vispakket J.Willems, Nijverdal Vishandel de Vakman 

4 Plantenbak B. van Holland & Zn., Ede Robert van Soest  

 Vaar tegoedbon B. van Holland & Zn., Ede Botenverhuur de Rijnstroom 

5 Doos bloembollen H.Wilharms, Westerhaar Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen T. van Vliet, Aarlanderveen Coop Supermarkten 

13 Geldprijs €50,- N. de Fouw, Bant Herman van der Velden 

43 Zak voer Dries Wolff, ’t Loo Oldenbroek Harjac B.V. 

        

       Vluchtsponsor: 

  Reischeque poule   

  

      

7 Reischeque van €1000,- Comb. Steenbeek & Zn., De Bilt 

   

 
 
 

   

 

  

http://www.leopronk.nl/


8 

 

Coen van Haarlem uit Terborg winnaar Barcelona bij SMN 

Het wachten op de duiven van Barcelona (gelost op vrijdag 09.05 uur) was zaterdag 8 juli ook voor Coen en Marc 
van Haarlem een lange zit. Na de melding van de Limburgse duiven van Cox en Scheijvens wisten de broers dat 
ze tegen half zes moesten klokken om hen voor te blijven. Als er een bontje aan komt vliegen denken ze eerst dat 

dit een achterblijver is van Agen. Het duifje blijft echter voor het hok in het rennetje zitten en als Coen voor de 
zekerheid gaat kijken blijkt het geen achterblijver te zijn maar is het de bonte ‘27’ van Barcelona die behoorlijk 
gewond thuis is na onderweg een waarschijnlijke aanvaring te hebben gehad met een roofvogel. Na het melden 
komen de eerste felicitaties direct binnen en als Coen net Johan Hamstra aan de telefoon heeft , een kleine 10 

minuten later, zien ze de ‘772’ hun 1e getekende aankomen vliegen. Uiteindelijk pakken ze met deze 2 vroege 
duiven op één van de aller zwaarste edities van Barcelona ooit, de 4e en 7e nationaal en met hun 2e duif de 
overwinning bij Marathon Noord. 

De winnende liefhebbers en hun stam 
duiven. 
Coen van Haarlem (48) en daarbij noemen 
we direct zijn broer Marc (50) beoefenen de 
duivensport al vele jaren op een intensieve 
manier en met de nodige successen. De 

laatste jaren, sinds het code rood verhaal 
van 2014, zijn ze volledig overgestapt op de 
ZLU vluchten en als u de uitslagen een 

beetje volgt dan weet u dat de successen 
die ze behalen de laatste jaren flink zijn 
toegenomen. De ‘superkweker’ (zoon yes 
66 Paul van den Boogaard) is de absolute 

basis van zijn duivenstam. Belangrijk zijn 
ook de oude stamduivin ‘027’ (oude lijnen 
Herman Brinkman). De Barcelona doffer, 
gekweekt door Heinz Elsweyer en de duiven 
van Raymond Molenveld. Op het adres van 
Coen spelen ze met de vliegduiven (+/- 

100) en de kwekers en voedsterkoppels 
huizen bij Marc. 

 
De voorbereiding en winnende duif 
In de voorbereiding op Barcelona ging de 14-1710772 vele malen de mand in met meer dan 4000 km in de 
vleugels tot gevolg. Chevrainvilliers 2x (+/- 500km), tweemaal Pt. St.Maxence (395 km), alles overigens met 1 

nacht mand, en ook op de eerste overnachting Limoges welke op het programma van 7-8-9 staat korfden ze de 
winnares van Barcelona in. Met de vorm van de ‘772’ zat het toen al wel goed getuige een 7e NPO Limoges 
afdeling 9. De zaterdag daarop ging ze 

alweer mee op een midfondvlucht van 300 
km. Zo heeft u wellicht al een kleine 
indruk van het programma van de duiven 
van Coen en Marc. Echter is dit niet alles 
want naast het trainen bij huis staat er 
voor de duiven op woensdag en vrijdag 
vaak nog een africhting, via de vereniging 

Giesbeek, vanuit Geel op het programma. 
Zonder de hulp van Dirk Altenaar welke 
het voor veel liefhebbers mogelijk maakt 
om wekelijks meerdere malen af te richten 
zou het niet mogelijk zijn geweest. De 
jongens zijn dan ook zeer dankbaar dat 

Dirk dit vele werk telkens maar weer op 

zich neemt. Aan ritme hebben hun duiven 
dus geen gebrek. Als jaarling al krijgen de 
duiven meteen een pittig programma voor 
de kiezen en de duiven die dit niet 
aankunnen vallen af. Oftewel het kaf 
wordt heel snel van het koren gescheiden. 

De prestaties, gezondheid en het herstel 
van de duiven is bepalend voor de 
selectie. Men is hier in Terborg op zoek 
naar absolute kopvliegers, duiven die onder extreme omstandigheden het verschil kunnen maken. Prijsvliegers 
zoeken ze niet. Hun selectie en kweekvisie is hierop gebaseerd met de vroege duiven op Barcelona als resultaat. 
Dat de duiven in het ZLU seizoen volle bak krijgen en energie en vetrijke bijproducten zal u niet verbazen. Een 



9 

 

dierenarts is al jaren niet meer bezocht. Het medische plaatje is veelal voorbehoedend individueel per duif middels 
een geel en/of ornithose pil. 

Afstamming 14-1710772 
Als we naar de afstamming kijken van de `772` dan zien we dat de vader een zoon is van Coen zijn absolute 

superkweker `zoon Yes 66`. De hele stam is opgebouwd rondom deze superkweker. Deze doffer geeft inmiddels 
tot in meerdere generaties goede tot zeer goede vliegduiven. De ‘Superkweker’ is vader, grootvader en 
overgrootvader van 1e NPO Brive, 2e beste jaarling van Europa de 5e, 21e, 32e, 90e nationaal Orange, 5e NPO 
Cahors, 12e nationaal Narbonne, 7e Int. Narbonne (jr), snelste jaarling Perpignan (62e nationaal ZLU) 10e snelste 
jaarling Perpignan, 19e nationaal Narbonne duivinnen, 52e nationaal Narbonne, beste jaarling FIANTE 2015, etc. 

Deze doffer komt rechtstreeks van Paul van den Boogaart uit Kamerik uit zijn topduif de ‘Yes66 Teletekst’ welke 
o.a. vloog een 6e nat. Dax en 9e nat. Montauban. Aan vaderskant zien we verder dat de superkweker gekoppeld 
stond tegen een klk. van de Diplomaat van Noel Peiren. Als papjongen haalde een goede vriend van Coen , Theo 
Reuther uit Arnsberg , deze bij Noel Peiren. Coen mocht deze voor samenkweek lenen en kweekte er dus de vader 
van de winnares van Barcelona uit. 
De moeder van de ‘772’ is de 13-1893590. Zij is ook de moeder van de super jaarling ‘140’. Deze doffer speelde 
de 12e nationaal Narbonne tegen 5.042 duiven (Internationaal 7e Narbonne jaarlingen tegen 7811 duiven) en de 

320e nationaal Agen jaarlingen. De ‘590’ heeft weer als vader de ‘Barcelonadoffer’, die de 33e nationaal Barcelona 
won. Deze duif komt rechtstreeks van Heinz Elsweyer Duitsland (soort Sam de Jong) . De moeder van de ‘590’ is 
een dochter van de Zwarte Lourdes van Janssen Hausoul , Epen welke de 1e nat. St.Vincent 2006 won. 

Tot slot 

Coen en Marc nogmaals proficiat met jullie vroege duiven en de prachtige overwinning bij Marathon Noord. Het is 
jullie meer dan gegund. Ik weet als geen ander hoe intensief jullie de duivensport al vele jaren beoefenen. Jullie 
bewijzen nu al een aantal jaren dat door streng te selecteren en veel te trainen de duiven de vele kilometers die 
ze moeten maken, ook onder verschillende omstandigheden, prima aankunnen. 

Er zijn dit jaar voor hen zelf geen jongen gekweekt want eind dit jaar gaat Coen verhuizen naar Ulft. Volgend 
seizoen zullen ze derhalve een nieuwe start maken met de jonge duiven om in 2019 weer te starten met het ZLU 
spel. Overigens mits de nieuw in te voeren NT regeling aangepast gaat worden. Als je door het systeem geen kans 
meer kunt maken op een vroege duif dan zal men hier uitsluitend nog op Agen en Barcelona gaan spelen en weer 
overgaan op de middaglossing. Maar het moet wel heel raar lopen als de successen in Ulft uitblijven. 

Auteur 
Mike Freriks  

Uitslag Barcelona 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 
1 C van Haarlem Terborg 1210986 1 4-1710772 17:44:29 14:42:00 1000,00 
2 Jan Schreurs Nieuw Vennep 1221235 1 4-1814488 19:20:31 16:05:13 999,99 
3 W.v.d.Velden Boskoop 1200325 1 1-1758353 18:59:11 16:10:02 999,97 
4 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 1208031 2 3-1011481 20:10:58 17:12:11 999,94 
5 Bernard van der Horst Groesbeek 1185020 1 1-1475444 20:03:20 17:33:19 999,90 
6 GA Tiemes Didam 1208032 2 4-1680733 21:52:40 18:53:53 999,85 
7 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 1200371 1 2-1388377 21:55:17 19:06:04 999,79 
8 Team Vollebregt Wassenaar 1205477 2 3-1172966 22:07:53 19:12:17 999,72 
9 C.J. van der Laan Castricum 1253879 1 3-1131253 5:32:03 1:35:57 999,64 

10 Th. & B. Burgers Weurt 1193727 1 2-1350910 4:46:48 2:05:53 999,55 
11 H. Knetsch Lz Katwijk a/d Rijn 1211015 2 3-1149464 5:38:02 2:35:31 999,45 
12 J.Hommes en Zonen Akersloot 1254190 1 3-1122486 6:32:17 2:35:48 999,34 
13 Marlon Kok Ransdorp 1239628 1 3-1079259 6:18:43 2:40:26 999,22 
14 Marcel Tromp Egmond-Binnen 1257025 2 2-1487301 7:04:40 3:04:38 999,09 
15 W. Kuijt Lunteren 1214979 2 2-1243244 6:14:27 3:06:59 998,95 
16 R. Timmermans Schellingwoude 1238104 2 1-1568460 6:49:24 3:13:01 998,80 
17 Jelle Jellema Nijverdal 1258697 2 4-1559583 7:16:26 3:14:19 998,64 
18 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt 1211116 1 3-1010282 6:23:19 3:20:40 998,47 
19 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen 1213212 1 3-1231364 6:44:42 3:39:26 998,29 
20 Hein van Gurp Heino 1263729 1 3-1681727 7:55:53 3:47:28 998,10 
21 John Hartjes Ulft 1207983 2 2-1326392 6:47:21 3:48:37 997,90 
22 Bernard van der Horst Groesbeek 1185020 2 2-1361444 6:22:49 3:52:48 997,69 
23 Theo Pots Enter 1254578 2 2-1215443 7:51:28 3:54:30 997,47 
24 W. Kuijt Lunteren 1214979 1 2-1243189 7:10:14 4:02:46 997,24 
25 B. Homma Balk 1302641 1 3-4243609 9:12:00 4:14:57 997,00 
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Attractie 1 Barcelona 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 C van Haarlem Terborg € 300 16 H.B. Wegh Lochem € 50 

2 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 200 17 John van Klink Oude Wetering € 50 

3 W.v.d.Velden Boskoop € 100 18 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

4 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 19 Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef € 50 

5 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 50 20 John Schoemaker Egmond a Zee € 50 

6 C.J. van der Laan Castricum € 50 21 A.A. Jansen 's-Heerenberg € 50 

7 Th. & B. Burgers Weurt € 50 22 L.J van Zuiden Alphen a/d Rijn € 50 

8 J.Hommes en Zonen Akersloot € 50 23 Jos den Oudsten Lopik € 50 

9 Marlon Kok Ransdorp € 50 24 Comb. CJJ van Wijk & Zn Benschop € 50 

10 Comb Steenbeek & Zn De Bilt € 50 25 A. Kuyt Katwijk aan Zee € 50 

11 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen € 50 26 Comb. Seelen Borne € 50 

12 Hein van Gurp Heino € 50 27 Tony Berlijn Kampen € 50 

13 W. Kuijt Lunteren € 50 28 Piet Eeuwes Huissen € 50 

14 B. Homma Balk € 50 29 H.B. Wegh Lochem € 50 

15 Team Vollebregt Wassenaar € 50     

 
Attractie 2 Barcelona 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal € 200 12 Tim Hage Woerden € 50 

2 GA Tiemes Didam € 150 13 Comb J. Meijer en zoon Hengelo Gld € 50 

3 Team Vollebregt Wassenaar € 100 14 Jan Grootoonk Bant € 50 

4 H. Knetsch Lz Katwijk a/d Rijn € 50 15 Th. & B. Burgers Weurt € 50 

5 Marcel Tromp Egmond-Binnen € 50 16 John Aretz Steggerda € 50 

6 W. Kuijt Lunteren € 50 17 Kees Droog Andijk € 50 

7 R. Timmermans Schellingwoude € 50 18 Gerrit van der Perk Nunspeet € 50 

8 Jelle Jellema Nijverdal € 50 19 B. v Holland en Zn. Ede Gld. € 50 

9 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 20 Ad van Heyst Wychen € 50 

10 Jay Lissenberg Utrecht € 50 21 Hans Diesvelt Loil € 50 

11 P. Heikamp & v. Doorn Zetten € 50 22 J. Methorst Barneveld € 8 
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Gewonnen extra prijzen Barcelona 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal Coen van Haarlem, Terborg LAAN Bouw-Kunststof-Kozijnen 

  Vlees schotel t.w.v. 100,00 Coen van Haarlem, Terborg Vleescentrum Soest 

  Mok met opdruk Coen van Haarlem, Terborg Harjac B.V. 

2 DHP pakket t.w.v. 50,00 J.W. Schreurs, Nieuw-Vennep DHP Cultura 

  Vaar tegoedbon  J.W. Schreurs, Nieuw-Vennep Botenverhuur de Rijnstroom 

3 Vleespakket W. van der Velden, Boskoop Slagerij v.d. Bovenkamp 

4 Vispakket t.w.v. 50,00 G+J van Nieuwamerongen, Veenendaal Vishandel de Vakman 

5 Doos bloembollen B. van der Horst, Groesbeek Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen Th & B. Burgers, Weurt Coop Supermarkten 

13 50 euro Marlon Kok, Ransdorp Herman van der Velden 

43 Zak voer J.Schoemaker, Egmond aan Zee Harjac B.V. 

    

   Vluchtsponsor: 

  Reischeque poule   
  
   

       

 
   

1 Reischeque van €1000,- Coen van Haarlem, Terborg 
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Arie van der Meer en zn, Utrecht winnen Dax 

Dax is een aantal jaren van het programma geweest in sector 3. Het NPO-bestuur heeft de twee Nationale 
Klassiekers op de middaglossing, Dax en Bergerac, naast St. Vincent hersteld. De rentree van Dax op het 
programma geeft liefhebbers weer motivatie een ploegje voor de middaglossing te reserveren. Zeker in de 

Noordelijke helft van Nederland waar straks (met een eventueel nieuwe Neutralisatieregeling) de ZLU-vluchten 
onder druk komen te staan. Gelukkig is dat nog niet zover. Terug naar het belangrijkste deel van dit artikel … Dax 
en hun geweldige winnaars. De winnaars zijn een vader en zoon combinatie uit Utrecht. Deze liefhebbers hebben 
zich pas sinds drie seizoenen volledig toegelegd op de marathonvluchten. Als je dan nu al een sectoroverwinning 

op je naam mag zetten, kun je zeggen dat die stap geslaagd is. 
 

De liefhebber 
De winnende combinatie bestaat uit 
vader Arie (74 jaar) en de zonen Co (47) 
en Dennis (41) van der Meer. Dennis is 
stratenmaker van beroep, vader Arie 

geniet van zijn welverdiende pensioen. 
Vader doet vooral ‘s ochtends de 
verzorging en hij krijgt ’s avonds van 
Dennis steun. Co is supporter als de 
duiven thuis komen en helpt waar nodig. 
Als je zo naar de mannen luistert dan is 

Dennis degene die de strategie uitstippelt 
en is vader Arie het klankbord. Arie 
straalt als hij over zijn duiven praat en de 
mooie prestaties die de laatste jaren al 
zijn behaald. Co is dan nu wat op de 
achtergrond, maar is wel de grondlegger 
van de duivensport bij de familie Van der 

Meer. Hij startte met de duivensport aan 
het begin van de jaren ’80 en heeft de rest van de familie besmet met het duivenvirus. Aanvankelijk werd er voor 
het programma gespeeld. In 2015 kwam op het huidige adres de specialisatie voor de marathonvluchten. De 
meeste duiven komen van Nico Volkens aangevuld met duiven van Jan van Straten en Peter Bruinenberg. Vooral 
de laatste duiven kruisen geweldig goed met het soort van Nico Volkens. De mannen hebben 14 meter hok, 
waarvan een meter of 4 op de schuur staat. Hierin huizen de jaarlingen. In de tuin staat zo’n 6 meter voor de 
overjarige vliegduiven en een 4 meter voor de jongen. 

 
De winnende duif 
De winnende duif is een slanke 

kras-duivin van 2014. Het duifje is 
mooi rond maar weegt geen gram 
te veel. Haar vader is een 

rechtstreekse Volkens-duif (uit 
Don Dino maal Satin). De moeder 
komt via Bert Kos. Deze Kos-duif 
is een kruising tussen 
(vanvaderskant) Inteelt Chebet 
van Jan van Keulen en de moeder 
is een dochter van het 

wereldberoemde Bonte Koppel van 
Nico Volkens. Deze winnende 
duivin is op jongen van een dag of 
9 ingemand. Als jaarling won deze 
duivin een 306e NPO Aurillac. Als 
twee-jarige werd ze 3e 
Duifkampioen van Afdeling 7. De 

prijzen die daar bij hoorde waren 
de 40e NPO Bergerac 
(afdelingsvlucht), 48e nationaal Perigueux tegen 7.022 duiven en de 213e nationaal Orange tegen 3.861 duiven. 
Het is dus bepaald geen eendagsvlieg. Een fantastische vliegduivin met een geweldige achtergrond. 
 
Het seizoen 

Het seizoen wordt met 100 vliegduiven begonnen. Daarnaast hebben ze 24 kweekkoppels. De duiven worden 
ingespeeld op weduwschap. Ze zijn wekelijks op de programma-vluchten ingemand. Daarna zijn ze een keer in 
Hank ingemand voor Chevrainvilliers. Als laatste voorbereidingen hebben ze tweemaal Pont Saint Maxence gehad. 
Drie weken voor St. Vincent zijn de duiven gekoppeld voor de desbetreffende vlucht. De winnende duivin is op 
haar eerste jong ingekorfd op Dax. De duiven krijgen All-In-One voer van Beyers aangevuld met zuivering van 
Ronny van Tilburg of Beyers. Opvoeren gebeurt met een vetrijke mengeling. Naast grit, mineralen, tovo en 
snoepzaad krijgen de duiven wat producten van Belgica De Weerd … de Balance-lijn. De duiven krijgen tijdens het 
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broeden een geelkuur en als ‘de koppen’ niet goed zijn een middel tegen ornithose. De duiven zijn dit jaar 
tweemaal gecontroleerd door dr. Van der Sluis. Om de weerstand te versterken krijgen de duiven twee keer per 
week Bio-3 van Travipharma. 
 
Tot Slot  

De duivensport vinden de mannen prachtig. De omgang met de beesten en vooral het draaien van vroege duiven, 
maakt het tot een mooie belevenis. De hele familie inclusief moeder Van der Meer leeft mee met de hobby van de 

mannen. Ze werken samen met Jay Lissenberg en vader Johan. Er wordt samengekweekt en geruild. Ze sparren 
veel samen en daarbij worden liters koffie gedronken op het landje van de familie Lissenberg . Daarnaast is er 
goed contact met Nico Volkens. Ze kunnen alles aan hem vragen en staat altijd klaar met raad. De winnende duif 
kwam als jaarling zwaargewond terug van een oefenvlucht uit Quivraien. Een aantal weken daarna, toen ze 
hersteld was, maakte ze haar fonddebuut. Dat was succesvol, want ze rondde haar seizoen af met een mooie prijs 
(306e NPO Aurillac). Mannen bedankt voor jullie gastvrijheid en openheid over jullie duivenverzorging. Ik feliciteer 

jullie nogmaals en wens jullie veel succes met de rest van het seizoen. 
 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 

Uitslag Dax 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 A v.d. Meer en Zonen Utrecht 1039429 1 4-1767221 8:51:11 1.128.362 1000,00 

2 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 1051092 1 3-1810954 10:42:02 1.018.467 999,99 

3 Gebr.Löwik Almelo 1119125 1 3-1718091 12:22:18 988.361 999,97 

4 J. Willems Nijverdal 1111338 1 4-1558985 12:27:34 976.937 999,94 

5 Comb.Niks Westerhaar 1126341 2 3-1779198 12:50:16 970.752 999,90 

6 Comb. Seelen Borne 1116664 1 4-1536026 12:45:26 966.435 999,85 

7 A.Rave Aalten 1075069 1 4-1664004 12:07:28 962.045 999,79 

8 Tom en Bianca Tiel 1030112 1 4-1757008 11:22:25 960.549 999,72 

9 C & G Koopman Emmen 1160427 2 4-1462493 13:38:37 960.126 999,64 

10 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1073270 2 4-1850144 12:12:38 956.016 999,55 

11 comb. van Kleef-Hol Geldermalsen 1025298 1 1-1499576 11:25:09 953.623 999,45 

12 Herman Brinkman Tuk 1139764 2 4-1500181 13:27:37 951.693 999,34 

13 J. Dekkers Nijverdal 1111172 2 4-1558757 13:02:12 947.927 999,22 

14 A.G.v.d.Walle Beerta 1212435 2 3-1557437 14:51:06 946.401 999,09 

15 W. Weerink Wierden 1116019 1 3-1721028 13:11:01 944.961 998,95 

16 A. A. Aalpoel Zutphen 1080593 2 4-1661499 12:36:01 942.911 998,80 

17 Herman Brinkman Tuk 1139764 1 4-1500206 13:46:32 936.895 998,64 

18 P. Heikamp & v. Doorn Zetten 1042760 2 0-1389540 12:06:50 933.675 998,47 

19 Comb van Doorn Amerongen 1041412 1 0-1429533 12:07:56 931.550 998,29 

20 H Zwiers Den Ham 1123668 1 5-1303219 13:41:59 927.130 998,10 

21 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten 1072994 1 5-1373308 12:50:57 924.228 997,90 

22 M.Jacobs Bennekom 1049388 1 5-1457493 12:28:38 921.619 997,69 

23 N.J.Tetteroo Purmerend 1074965 1 4-1809710 13:00:06 918.695 997,47 

24 L.Roodbeen Renkum 1049654 1 3-1901159 12:36:03 915.887 997,24 

25 A. v.d. Velden Dieren 1069161 2 6-1295879 12:58:10 915.246 997,00 

 
Attractie 1 Dax 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 A v.d. Meer en Zonen Utrecht € 450 16 L.Roodbeen Renkum € 50 

2 B. v Holland en Zn. Ede Gld. € 350 17 Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef € 50 

3 Gebr.Löwik Almelo € 250 18 Marco van Doorn Herveld € 50 

4 J. Willems Nijverdal € 150 19 Rob van Moorselaar Wadenoijen € 50 

5 Comb. Seelen Borne € 150 20 Comb. Rekker-Westra Berlikum € 50 

6 A.Rave Aalten € 100 21 Comb.de Gunst 't Harde € 50 

7 Tom en Bianca Tiel € 100 22 John Hartjes Ulft € 50 

8 comb. van Kleef-Hol Geldermalsen € 100 23 W.J. Eulink Velp € 50 

9 W. Weerink Wierden € 100 24 R.G.P. Vermaat Driehuis € 50 

10 Herman Brinkman Tuk € 100 25 J. Hanssen Erlecom € 50 

11 Comb van Doorn Amerongen € 50 26 W. en M. Derksen Almelo € 50 

12 H Zwiers Den Ham € 50 27 H. de Bree Soest € 50 

13 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten € 50 28 E.L.T. Hendriks Groesbeek € 50 

14 M.Jacobs Bennekom € 50 29 Rick te Morsche Wierden € 20 

 15 N.J.Tetteroo Purmerend € 50     
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Attractie 2 Dax 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Comb.Niks Westerhaar € 350 10 Sven van Houten IJsselstein € 100 

2 C & G Koopman Emmen € 250 11 GA Tiemes Didam € 50 

3 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 150 12 Comb. Seelen Borne € 50 

4 Herman Brinkman Tuk € 100 13 Gerard Kok IJsselmuiden € 50 

5 J. Dekkers Nijverdal € 100 14 J. Hanssen Erlecom € 50 

6 A.G.v.d.Walle Beerta € 100 15 Hans Radstaak Gaanderen € 50 

7 P. Heikamp & v. Doorn Zetten € 100 16 G. Hamstra en Zoon Harderwijk € 50 

8 Roelof van Looij Zuidveen € 100 17 H. Gerritsen Woerden € 50 

9 Johanna de Groot Vroomshoop € 100     

        

 
 
 
 

 

 

 

Gewonnen extra prijzen Dax 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal A. vd Meer en Zonen, Utrecht www.duivendirect.nl 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 A. vd Meer en Zonen, Utrecht DHP Cultura 

  Mok met opdruk A. vd Meer en Zonen, Utrecht Harjac B.V. 

2 Vleespakket B. v. Holland & Zn., Ede Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Opleermand B. v. Holland & Zn., Ede www.leopronk.nl 

3 Vispakket Gebr. Lowik, Almelo Vishandel de Vakman 

4 Plantenbak J. Willems, Nijverdal Robert van Soest  

 Vaar tegoedbon J. Willems, Nijverdal Botenverhuur de Rijnstroom 

5 Doos bloembollen Comb.Niks, Westerhaar Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen Ys Kaptein, Akersloot Coop Supermarkten 

43 Zak voer Comb. De Gunst, 't Harde Harjac B.V. 

        

      Vluchtsponsor: 

  Reischeque poule   

  

      

7 Reischeque van €1000,- A. vd Meer en Zonen, Utrecht 

   

 
 
 

  

http://www.leopronk.nl/
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John Hardebol, Castricum wint pittige vlucht vanuit Marseille bij Stichting Marathon Noord. 

Vrijdag ochtend is het zover, dan gaan er om 06.45 uur 8037 duiven los iets ten oosten van Marseille. Het 
beloofde een pittige maar open vlucht te gaan worden. Zouden er duiven doorkomen in de avond voor de SMN. 
De eerste melding die hiervoor in aanmerking kwam was die van Team Vollebregt uit Wassenaar. Met hun 

“Witneus 006”. Zij pakte met deze doffer een prachtige nationale overwinning. Ik ging er dan ook vanuit, ivm de 
staat van dienst van deze doffer, 
dat “006” de winnaar zou gaan 
worden. Maar wanneer je 

meerdere goede duiven bezit kan 
het wel eens heel moeilijk zijn om 
te bepalen welke duif je boven 
aan de lijst of als tweede zet. 
Team Vollebregt had deze kanjer 
als 3de getekende geplaatst 
waardoor de overwinning bij SMN 

nog niet beslist was. 
 
Hierna kwam een vroege melding 
binnen van de gekende 
combinatie Verweij-de Haan uit 
Mijdrecht. Zij pakte wel hun 

getekende duif als eerste. Nu kon 
alleen de over vlucht hier nog iets 
tegen doen. Wie kon er zo laat op 
de avond nog een duif pakken. 
Het was John Hardebol die blij 

verrast werd dat hij, uit het oosten, een duif zag aankomen. Het was zijn bovenste van de lijst die op het dak van 
het hok viel. Deze mooie kras duivin met het ringnummer 15-1609375 bleef gewoon zitten waar ze zat. Ze gaf 

geen aanstalten om naar binnen te gaan. John wist dat het een hele vroege duif was. Hij volgt zo nu en dan het 
internet met de aankomsten maar zit liever in zijn prachtige grote tuin om zijn duiven te zien aankomen. Tja, wat 
nu. John durfde er ook niet heen te lopen omdat hij bang was dat de duivin dan zou opvliegen. Op zo’n moment 
gieren de zenuwen door je lijf en hoop je dat ze dan alsnog naar binnen gaat. En ja hoor, daar kwam beweging in. 
Uiteindelijk werd ze om 21.27.06 uur geconstateerd. Die minuten leken wel uren te duren. Maar hij had er een. 
Deze duivin wist de 1053 km met een gemiddelde snelheid van 1194 m/m te overbruggen. Tijdens het melden 
kreeg hij te horen dat hij de eerste was in het NIC 1300 van Alkmaar.  

 
Ik belde John om circa 21.45 uur op om hem te 
feliciteren met zijn voorlopige overwinning in de 

Fondclub Noord Holland niet wetende dat hij ook de 
1st van SMN, de 4de nationaal en 1st nationaal 
duivinnen zou pakken. Geweldig toch!! 

Afgelopen donderdag avond waren René Koeman, 
Arjan van Gent en John Laan bij John en Miranda om 
namens de Stichting Marathon Noord de bekende 
bloemen en felicitaties over te brengen. Onder het 
genot van een lekker bakkie koffie en een gevulde 
koek konden we genieten waar John en zijn gezin 
iedere dag van geniet, en wel het prachtige uitzicht op 

de hokken en de prachtige tuin.  
 
John is getrouwd met Miranda en heeft 2 leuke 
kinderen. Hij werkt als hovenier en dat verklaart dan 
veel over zijn eigen tuin. Hij gaat dagelijks om 5 uur 
zijn bed uit om de duiven te verzorgen en als het kan 
los te laten. Ook iedere zondag gaat hij naar Noordwijk 

om zijn duiven daar in te korven. In de winter maanden komen de duiven niet los ivm de vele roofvogels. De 
duiven komen pas begin april voor het eerst los en worden dan direct de dag erna al afgericht op circa 15 km. 
Vervolgens probeert hij zijn duiven minimaal een uur te laten trainen. Dit alles om te voorkomen dat de 
roofvogels hun maaltijd bij John komen nuttigen. 
 
In het vliegseizoen heeft John 30 meerjarige en 30 jaarlingen om de vluchten mee te starten. Daarnaast kweekt 

hij circa 60 jongen. Deze jongen zitten door alle hokken heen. Dus gewoon bij zijn oude duiven. Bijkomend 
voordeel hiervan is dat als de jongen duiven gaan trekken dat ze de oude meenemen op hun tocht. Dat zijn 
lekkere trainingskilometers voor de oude duiven. John ziet ook graag dat zijn duiven circa 1500 kilometers maken 
voordat ze worden ingezet voor het grote werk. Daarnaast heeft John nog wat koppels kweekduiven zitten. Maar 
hij probeert wel zijn oude basislijn vast te houden. Alle duiven worden simpel verzorgt op de droge mest methode. 
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Opvallend detail van de hokken is dat er hokken op het noorden, oosten en zuiden staan. De overwinnaar van 
Marseille zat in een hok welke op het noorden staat gericht. Dus donker en koud in het voorjaar. Voordeel hiervan 
is dat deze duivin op een volle vleugel stond en ik kon niet zien dat ze al een pen gegooid had. John noemt het 
trage ruiers!! 
De 15-375 stond niet voor niets bovenaan. Op Pau speelde ze als een 25st provinciaal tegen 373 duiven en toen 

werd ze om 21.32 uur geconstateerd. Wat is dat John? Heb tegen haar gezegd de volgende keer voor half tien 
thuis zijn?? Dan heeft ze goed naar je geluisterd. 

John heeft veel vertrouwen in haar en haar zusje die dit jaar als eerste getekende van Agen om 6.45 uur in de 
morgen gedraaid werd. De moeder van de twee zusjes speelde als 2 jarige een 17e nationaal en 3de provinciaal 
op Barcelona 2009. John kon deze duivin toen verkopen naar Engeland voor 4000 euro. Ze konden het geld wel 
gebruiken maar Miranda gaf uiteindelijk de doorslag het niet te doen omdat John veel vertrouwen in haar had. En 
zie hier, dit vertrouwen wordt nu beloond met een prachtige overwinning bij de SMN. En een eerste nationaal 
duivinnen. De 15-375 stond bij het inkorven op 10 dagen broeden. Dit vind John makkelijk. Geen gedoe met 

kleine pullen. Ook heeft hij het aanbieden van vetrijk voedsel kort voor de vluchten losgelaten. "Opvoeren met 
Tovo en wat snoepzaad twee dagen voor de inkorving is beter dan de duiven maar vol te proppen.  
John en Miranda en hun kinderen wonen nu circa 6 jaar op dit prachtige plekje in Castricum. Voor die tijd woonde 
ze elders in Castricum en had John een klein hokje maar met wel zeer grote prestaties. Zo werd hij in het 
verleden al twee maal de ZLU kampioen van de Fondclub Noord Holland. Maar ik meen me te herinneren dat hij 
ook de 3de nationaal Dax ZLU op zijn naam heeft staan. Dus we hebben hier te maken met een man die donders 
goed weet wat hij doet en wat hij wil.  

Als ik John vraag om de stamboom dan verwijst hij mij naar zijn “rechterhand” wat de administratie betreft. Zijn 
zwager Jack Hoek neemt dit gedeelte voor zijn rekening en daar is John erg blij mee. Hierdoor staat alles goed op 

papier en kan John gemakkelijk alles terug vinden. 
 
Nogmaals namens de SMN van harte met deze klinkende overwinning. Miranda bedankt voor het gastvrije 
ontvangst. Ik denk dat we nog veel van John in de toekomst zullen horen. 
 

Auteur 
John Laan. 

Uitslag Marseille  

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 
1 John Hardebol Castricum 1053456 1 5-1609375 21:27:06 1.194.241 1000,00 
2 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht 1016624 2 4-1802019 21:17:29 1.165.208 999,99 
3 R.Kuijer Maarssen 1006728 1 2-1406379 21:55:40 1.105.467 999,97 
4 Comb. Hartog Laren NH 1018603 1 2-1431005 22:13:23 1.097.187 999,94 
5 Dick van Dam Zegveld 1005201 2 3-1264592 22:03:11 1.094.775 999,90 
6 Th. & B. Burgers Weurt 973221 2 5-1472151 21:35:21 1.093.077 999,85 
7 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 993129 2 4-1611005 21:55:47 1.090.412 999,79 
8 E.L.T. Hendriks Groesbeek 964110 2 2-1077991 21:30:41 1.088.550 999,72 
9 Jan Grootoonk Bant 1075117 1 3-1693286 6:05:45 1.076.463 999,64 

10 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1055453 1 3-1122676 5:52:02 1.071.490 999,55 
11 G. Rigter Amstelveen 1025381 2 2-1446515 5:15:23 1.070.336 999,45 
12 Bas Weijers Groesbeek 964494 1 3-1920169 21:52:39 1.062.628 999,34 
13 GA Tiemes Didam 982417 1 5-1438775 22:10:35 1.061.418 999,22 
14 Peter Homan Zwanenburg 1034744 2 4-1856590 5:50:26 1.052.175 999,09 
15 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef 1062284 1 2-1486105 6:29:17 1.039.114 998,95 
16 Herman Koopman Almere 1031336 1 4-1816976 6:14:12 1.023.979 998,80 
17 Bert Prasing Lelystad 1047511 1 4-1520772 6:30:30 1.023.476 998,64 
18 Jelle Jellema Nijverdal 1028810 2 5-1320979 6:15:28 1.020.172 998,47 
19 Peter Homan Zwanenburg 1034744 1 2-1505869 6:21:37 1.019.837 998,29 
20 Vertelman & Zn Hoogkarspel 1068124 1 5-1583813 7:11:09 1.003.735 998,10 
21 Harry Hendriks Vinkeveen 1015640 2 1-1584129 6:19:19 1.003.266 997,90 
22 Jan Schreurs Nieuw Vennep 1023004 1 5-1564903 6:30:20 999.692 997,69 
23 Auke Smid De Westereen 1129057 2 4-1408705 8:23:47 993.216 997,47 
24 A.J. van Amerongen Bunnik 997926 2 5-1517124 6:22:21 982.824 997,24 
25 J.F. Eggink Laren Gld. 1011850 1 4-1634652 6:38:53 980.586 997,00 
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Attractie 1 Marseille 

 
Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 R.Kuijer Maarssen € 300 16 Tim Hage Woerden € 50 

2 Comb. Hartog Laren NH € 200 17 Dirk Altenaar Giesbeek € 50 

3 Jan Grootoonk Bant € 100 18 Harry Hendriks Vinkeveen € 50 

4 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 19 G.J.H. Gesthuizen Millingen a.d. 
Rijn 

€ 50 

5 Bas Weijers Groesbeek € 50 20 J.P.L.Vermaas Heemskerk € 50 

6 GA Tiemes Didam € 50 21 Comb J.Hommes & Znn Akersloot € 50 

7 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef € 50 22 Vincent Vork Noorden € 50 

8 Herman Koopman Almere € 50 23 Ton Willems Balgoij € 50 

9 Bert Prasing Lelystad € 50 24 Th. & B. Burgers Weurt € 50 

10 Vertelman & Zn Hoogkarspel € 50 25 W. Kuijt Lunteren € 50 

11 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 50 26 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 50 

12 J.F. Eggink Laren Gld. € 50 27 Gerrit van der Perk Nunspeet € 50 

13 Jan van Straten Utrecht € 50 28 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 

14 Leo Pronk Breezand € 50 29 Tim Hage Woerden € 50 

15 Paul v d Boogaard Kamerik € 50     

 
Attractie 2 Marseille  
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Verweij- de Haan Mijdrecht € 200 12 J.P.L.Vermaas Heemskerk € 50 

2 Dick van Dam Zegveld € 150 13 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 50 

3 Th. & B. Burgers Weurt € 100 14 Gertjan van Houten IJsselstein € 50 

4 B. v Holland en Zn. Ede Gld. € 50 15 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 

5 E.L.T. Hendriks Groesbeek € 50 16 Comb J.Hommes & Znn Akersloot € 50 

6 Jelle Jellema Nijverdal € 50 17 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 

7 Harry Hendriks Vinkeveen € 50 18 Paul van den Boogaard Kamerik € 50 

8 Auke Smid De Westereen € 50 19 Piet Eeuwes Huissen € 50 

9 A.J. van Amerongen Bunnik € 50 20 J. Methorst Barneveld € 50 

10 H.Elsweyer Borken Burlo € 50 21 C.J. van der Laan Castricum € 50 

11 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 22 Eef van Aalten Huissen € 8 

 

Gewonnen extra prijzen Marseille 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal John Hardebol, Castricum www.ulamo.nl 

  Mok met opdruk John Hardebol, Castricum Harjac B.V. 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 John Hardebol, Castricum DHP Cultura 

2 Vleespakket Verweij- de Haan, Mijdrecht Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Vaar tegoedbon  Verweij- de Haan, Mijdrecht Botenverhuur de Rijnstroom 

3 Vispakket t.w.v. 50,00 R. Kuijer, Maarssen Vishandel de Vakman 

4 Waardebon t.w.v. 50,00 Comb. Hartog, Laren NH Deil Electronics BV 

5 Doos bloembollen Dik van Dam, Zegveld Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen Y.N.M. Kaptein, Akersloot Coop Supermarkten 

43 Zak voer J.Hommes & Zonen, Akersloot Harjac B.V. 

        

   Vluchtsponsor: 

  Reischeque Poule    

 
      

2 Reischeque van €1000,- Verweij- de Haan, Mijdrecht 
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Henk de Bree Soest winnaar Bergerac 29 juli 2017  

Deze nationale topper uit de bosrijke omgeving van Soest heeft weer van zich laten horen. De nestor van de 
Nederlandse duivensport wint in zijn 84e levensjaar de 1e prijs Bergerac bij SMN. Voor Paul vd Boogaard en 
ondergetekende een leuke manier om eens persoonlijk kennis te maken bij deze levende legende. 

 
De afspraak was snel gemaakt en 
op een mooie zondagavond, hup de 
auto in en een avondje door 

brengen in Soest. Eerst buiten even 
de nodige foto’s gemaakt voordat 
het donker zou worden. Wat mij op 
viel aan het duivenhok is, dat dit 
type hok van voor de 2e 
wereldoorlog is. Bij navraag gaf 
Henk met enige trots toch wel aan 

dat hij dit vooroorlogse hok in 1969 
na bouwde.(Hokken werden in 
1969 met hogere kappen en veel 
meer licht uitgevoerd). En in al die 
jaren is er niets aan veranderd. 
Gelijk er aan toegevoegd dat het 

nu wel weer best een opknapbeurt 
kan gebruiken. 
 

Veel duiven heeft Henk niet in zijn hokken zitten. Er staan 70 duiven op zijn hoklijst, dit is incl. de 20 kwekers. De 
resterende 50 duiven bestaan uit jaarlingen en oudere duiven. Deze duiven worden op nest gespeeld. Bij zijn 
favoriete spel, de middaglossingen, gaat zijn voorkeur uit de duiven te spelen op jongen van ca. 4 à 5 dagen. 
Maar anders dan vroeger gaan er nu ook doffers mee op eieren van bv. 1 a 2 dagen. Volgens hem maakt het 

helemaal niets uit waarop ze worden ingekorfd. 
 
Henk werd al in 1946 de kampioen van de eenvoud genoemd. Zo was hij en zo is hij nog steeds. Geen gekkigheid 
op het hok en blij zijn met de prijzen die je behaald. Hij is altijd gek geweest op een bekertje die er te winnen 
was, echt een punten speler. Wat hij prachtig vind is dat wanneer de oudere mensen hem op de markt staande 
houden en dan herinneringen van lang geleden weer naar boven halen. Er komt een glimlach op zijn gezicht en 
met gepaste trots zegt hij, dat vind ik prachtig, daar kan ik zo van genieten. 

Kijkend naar de wand met al zijn gewonnen trofeeën waar ben je dan nog het meeste trots op, een kleine 
medaille van het wielrennen, de Elfstedentocht van 1963, hoewel hij deze niet uitgereden heeft en het 
wereldkampioenschap met de duiven. 

 
Cees Nieuwenhuizen belde ’s avonds rond 22.00 uur op met de mededeling dat er duiven vallen van Bergerac. Dat 
zal hier niet gebeuren want je ziet hier geen hand voor je ogen, het regent hier pijpenstelen. Luister maar eens, 

het water slaat op het dak van de serre. Echt, het is hier noodweer. Je gaat toch niet denken dat ik zal gaan 
wachten totdat er een duif hierdoor heen komt. Cees zei als laatste, houd het in de gaten, hoor Henk. 
Henk had de klep van zijn 
duivenhok dicht gedaan omdat 
de regen anders alles onder 
water zou zetten. Hij bleef zitten 
tot dat de film op de televisie 

was afgelopen. Voordat hij naar 
bed ging toch maar even naar 
buiten kijken. Tot zijn verbazing 
zag hij iets op het dak bewegen. 
Henk naar buiten en ja hoor, 
daar zat een duif. Zo snel als zijn 
benen maar willen, de klep open 

gezet nadat hij zijn klok had 
aangesloten en ja hoor, het was 
er een van Bergerac. De tijd van 
het constateren is 23.36.29. 
Volgens Henk heeft alles met 
elkaar nog geen halve minuut 

geduurd. 
  
De winnares van Bergerac  
Een klein krasduivinnetje die het ringnummer 15-1545083 met zich meedraagt. Ze ging als eerst getekende de 
mand in. Het vertrouwen was er, mede gebaseerd omdat ze werd ingekorfd op een jong van 5 dagen en al 3 maal 
achtereen als eerste op het hok was gearriveerd. De 083 heeft het duidelijk niet van een vreemde. Haar moeder 
werd al eens ’s nachts om 3.18 uur gedraaid. De vader van de 083 is de 07-1596031, gekregen van Henk Bakker 
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uit Baarn. Toen deze stopte met de duivensport gingen al zijn duiven weg, behalve deze. Het was een vasthouder. 
Als jong is deze duif verhuist naar Ian Woottom uit Engeland waarna hij in 2011 terug is gehaald. Uit deze doffer 
heeft Henk al veel goede duiven. 
De moeder van de 038 is de 06-2015992. Hierbij zie je in de afstamming de bekende 98-2460710 van Henk en de 
92-2452467. Hij is ook vader van de wereldkampioen en tevens de Olympiadeduif van Blackpool. 

 
Verzorging en medische begeleiding.  

Henk loopt wel 30 keer op een dag naar zijn duiven. Als hij dat loopje niet had kon hij net zo goed dood gaan, 
vertrouwde hij mij toe. Op deze manier blijft hij zelf in beweging maar ziet tevens wat er op de hokken gebeurt. 
Hierbij krijgen ze wat voer en snoepzaad in de bakken en houd hij goed contact met zijn duiven. Als er wat aan de 
duiven mankeert wordt er medisch alles aangedaan, verder geen poespas, zo min mogelijk. Goede duiven, daar 
draait het om. 
 

Ik hoop dat Henk nog lang in ons midden mag blijven en dat er nog vele overwinningen bij mogen komen. Henk 
nogmaals proficiat. 
 
Auteur 
Pieter Vreeling  

Uitslag Bergerac 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 
1 H. de Bree Soest 888330 1 5-1545083 23:36:59 2.523.512 1000,00 
2 Comb. Seelen Borne 947382 1 5-1299115 1:22:32 2.308.702 999,99 
3 W. Weerink Wierden 947367 2 4-1525503 4:43:35 1.816.781 999,97 
4 Bert Meijer Klazienaveen 995929 1 4-4751157 5:42:14 1.777.699 999,94 
5 Bert Meijer Klazienaveen 995929 2 5-4767770 5:43:19 1.774.268 999,90 
6 Johanna de Groot Vroomshoop 956716 2 5-1003969 5:29:51 1.746.271 999,85 
7 L.C. Stel Drieborg 1049032 2 0-4786801 6:46:50 1.678.896 999,79 
8 Comb Talen haal Zeewolde 910709 2 4-1625870 5:22:23 1.677.502 999,72 
9 Theo Pots Enter 940463 2 4-1589291 5:43:21 1.675.314 999,64 

10 W. en M. Derksen Almelo 948874 1 9-1744023 5:50:08 1.670.118 999,55 
11 J. Dekkers Nijverdal 942907 1 5-1320133 5:48:04 1.665.673 999,45 
12 W. Weerink Wierden 947367 1 5-1287914 5:51:59 1.662.097 999,34 
13 Rick te Morsche Wierden 947368 1 3-1787106 5:58:02 1.644.612 999,22 
14 Jan Voorn Almelo 948433 1 4-1525417 6:00:47 1.638.637 999,09 
15 Hessel Wouda Kootstertille 1015863 2 3-1584284 6:47:47 1.623.316 998,95 
16 J. Hanssen Erlecom 875934 1 4-1724622 5:31:49 1.593.139 998,80 
17 G.J. van Vilsteren Zwolle 945708 2 4-1511493 6:25:45 1.566.348 998,64 
18 Hain de Jonge Weiteveen 991340 1 3-1670826 6:58:03 1.558.589 998,47 
19 J.G.J. Goossens Lintelo/Aalten 903327 1 0-1341292 6:03:33 1.553.309 998,29 
20 W. Schoonderbeek Ede 884113 2 2-1291868 5:52:10 1.550.598 998,10 
21 Harrie Scheers Doetinchem 898622 1 6-1280263 6:02:31 1.547.970 997,90 
22 G.van Laar ELST UT 875464 2 6-1326060 5:48:22 1.545.753 997,69 
23 E. Peperkamp Arnhem 886097 2 4-1671175 5:55:55 1.543.946 997,47 
24 B.H.F. Eising Haaksbergen 934306 2 3-1752761 6:29:04 1.539.050 997,24 
25 Gerard Kok IJsselmuiden 945781 2 3-1688910 6:36:40 1.538.690 997,00 

 
Attractie 1 Bergerac 

 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 H. de Bree Soest € 450 16 JW.Hoogstraten Ankeveen € 50 

2 Comb. Seelen Borne € 350 17 Wijnand van Zelst Purmerend € 50 

3 Bert Meijer Klazienaveen € 250 18 Ad van Heyst Wychen € 50 

4 W. en M. Derksen Almelo € 150 19 Jaap Mazee Ens € 50 

5 J. Dekkers Nijverdal € 150 20 M.Jacobs Bennekom € 50 

6 W. Weerink Wierden € 100 21 H. Borgelink Denekamp € 50 

7 Rick te Morsche Wierden € 100 22 Tom en Bianca Tiel € 50 

8 J. Hanssen Erlecom € 100 23 H. Boertje Westerhaar € 50 

9 Hain de Jonge Weiteveen € 100 24 Wim & Michel Evers Didam € 50 

10 H Zwiers Den Ham € 100 25 Coen Brugman Rutten € 50 

11 G. J. Pouwels Wezep € 50 26 Jan Grootoonk Bant € 50 

12 J. Schlikker Spijkerboor € 50 27 Dries Wolff t Loo (Oldebroek) € 50 

13 N. de Fouw Bant € 50 28 C & G Koopman Emmen € 50 

14 G. Scholten Enter € 50 29 H. Leeftink Nijverdal € 20 

 15 Hessel Wouda Kootstertille € 50     
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Attractie 2 Bergerac 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 W. Weerink Wierden € 350 10 Comb. Seelen Borne € 100 

2 Bert Meijer Klazienaveen € 250 11 F. Wagteveld Tjalleberd € 50 

3 Johanna de Groot Vroomshoop € 150 12 G. Scholten Enter € 50 

4 Comb Talen haal Zeewolde € 100 13 J.Brockötter Lichtenvoorde € 50 

5 G.J. van Vilsteren Zwolle € 100 14 B. v Holland en Zn. Ede Gld. € 50 

6 W. Schoonderbeek Ede € 100 15 Comb. Bosman Doetinchem € 50 

7 G.van Laar ELST UT € 100 16 Gebr.Löwik Almelo € 50 

8 Gerard Kok IJsselmuiden € 100 17 Jan van Straten Utrecht € 50 

9 Wim Hogendoorn Purmerend € 100     

 
 
 

       

 

 

 

Gewonnen extra prijzen Bergerac 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal H. de Bree, Soest www.patagoon.nl 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 H. de Bree, Soest DHP Cultura 

  Mok met opdruk H. de Bree, Soest Harjac B.V. 

2 Vleespakket Comb.Seelen, Borne Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Opleermand Comb.Seelen, Borne www.leopronk.nl 

3 Vispakket W.Weerink, Wierden Vishandel de Vakman 

4 Plantenbak Bert Meijer, Klazienaveen Robert van Soest  

 Vaar tegoedbon Bert Meijer, Klazienaveen Botenverhuur de Rijnstroom 

5 Doos bloembollen Bert Meijer, Klazienaveen Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen W. en M. Derksen, Almelo Coop Supermarkten 

43 Zak voer Hessel Wouda, Kootstertille Harjac B.V. 

        

       Vluchtsponsor: 

  Reischeque poule   

  

      

2 Reischeque van €1000,- Comb.Seelen, Borne 

   

 

 
 

http://www.leopronk.nl/
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Pieter Woord, Urk wint Perpignan 2017 Marathon Noord. 

Op weg naar het Voorland op Urk. Het was alweer een poosje geleden dat ik op pad ging en dit keer zeker niet 
naar een onbekende namelijk Pieter Woord uit Urk.Gezamenlijk met Louw van de Berg heeft hij de kweekduiven 
en hier willen ze een stam duiven uit kweken die de ZLU vluchten aankunnen.  

 
Perpignan 2017 
Deze vlucht Perpignan is de laatste 
jaren een prooi voor de liefhebbers 

op de verste afstanden. In 2014 in 
Genemuiden, in 2016 in Medemblik 
en dit jaar op Urk. Pieter had 5 
duiven mee en had gezien dat op 
een afstand van 1025 km een duif 
geconstateerd was om 21.38 uur. 
Hij verwachtte dan ook geen duiven 

voor de ochtend meer en zeker 
geen nachtvliegers. Hier had zijn 
eerst getekende ´Leontine´ de 
2015-1872166 echter geen 
boodschap aan en meldde zich om 
01.27.33 uur. Op het moment van 

arriveren had Pieter hier geen weet 
van want hij was om 23.00 uur 
naar bed gegaan. De wekker was 
op 05.30 gezet, ruim voor het 
verstrijken van de neutralisatietijd. 
Groot was de verbazing dan ook 
dat, toen hij op het systeem keek, ‘Leontine’ reeds geconstateerd was. Er ging van alles door zijn hoofd, Louw 

bellen, duif melden…hectiek alom! ´Leontine´ maakte uiteindelijk een snelheid van 1229,899 m.p.m over een 
afstand van 1135,197 km en bezorgde Pieter hiermee niet alleen de overwinning bij Marathon Noord maar ook de 
1e internationaal van 14.930 duiven. 
 
Op Agen pakte ‘Leontine’ ook al een vroege prijs. Weliswaar waren veel verder in Nederland ‘s avonds nog duiven 
geklokt maar om 5.20 uur kon hij van Agen ´Leontine´ klokken die daarmee prijs 125 tegen 6219 duiven 
scoorde. Op Agen bleef overigens haar doffer achter en dus werd ze omgekoppeld. Voor Perpigan is ze op 

aangepikte eitjes de mand ingegaan (wat Pieter een dag na inkorving ontdekte). Dit was bijna zeker haar 
motivatie om de nacht te trotseren en zich heel vroeg te melden. ‘Leontine’ heeft ter voorbereiding op het seizoen 
regelmatig de mand gezien op afdelingsvluchten en is zo nu en dan zelf afgericht met de gezamenlijke 

trainingsvluchten met Louw zijn duiven. In 2016 is ze alle eendaagse fondvluchten mee geweest en de laatste 
meerdaagse Cahors. Hierop klasseerde ze zich als 30e Nationaal in sector IV. Ze komt van vaderskant uit ‘Mooie 
Willem’ en van moederskant uit Inteelt ‘Zwarte Dax’. 

 
Op mijn vraag waarom ZLU vliegen op 1 van de 
verste afstanden was het antwoord van Pieter 
heel duidelijk en eerlijk. Samen met Louw willen 
ze een duif kweken die op deze afstanden top 
100 kan spelen in de ZLU uitslag. De uitdaging 
en gedrevenheid spat er van af om in de 

toekomst op alle ZLU vluchten met een mooi 
ploegje duiven te spelen. Louw zijn visie hierin 
is om voor ¼ dagfond er in te kruisen en ¾ 
overnachtfond. Zo denken ze een duif te kweken 
die deze doelstellingen kan behalen en dat ze op 
de verre afstand duiven kunnen draaien met een 
1100 a 1200 m.p.m. De duiven krijgen allemaal 

een goede opleiding als jong en gaan alle 
afdelingsvluchten mee. Als jaarling ook de 
dagfond en als toetje 1 meerdaagse vlucht. 
Louw vliegt in Tollebeek de programmavluchten 
en speelt op naam van zijn zoon, die hem hierbij 

helpt, de meerdaagse en zo nu en dan een ZLU vlucht. Met zijn huidige systeem vliegt hij dit jaar zeer goed. 

Pieter speelt de ZLU duiven op nest. 
 
Op de vraag waarom niet op weduwschap was het antwoord: “ze worden de eerste weken op weduwschap 
gespeeld”. Hier heeft hij een mooi systeem voor gemaakt. Op zijn zolderhok zitten de doffers in de broedbakken. 
Deze gaan hier ook op los en komen hierop binnen, de duivinnen zitten dan in het vernieuwde beneden hok maar 
komen binnen op het zolderhok. Als ze binnen komen zitten de doffers even in een aparte afdeling en gaan de 
duivinnen via een luik naar beneden. Dit spelletje moeten ze even door hebben maar de jaarlingen duiken snel 
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achter de oude duivinnen aan. Zodra de duiven weer gekoppeld zijn (op het zolderhok) worden ze tweemaal 
daags los gelaten. Vroeg in de ochtend van 5.00 tot 6.00 uur gaan ze los. In de avond herhaalt dit zich en gaan ze 
los om 21.00 uur en worden ze tegen 22.00 uur weer binnen geroepen. Dit alles om de duiven aan de tijden te 
laten wennen van vroeg de volgende dag weer door of laat in de avond nog het laatste stukje. 
Met de gedrevenheid zoals eerder vermeld zit het wel goed en of het gaat lukken, zegt Pieter is de vraag. Of de 

lat te hoog ligt zullen we zien. Maar hun Internationale triomf op Perpignan 2017 en de overwinning van Marathon 
Noord is een feit en zeker goed terecht gekomen. 

 
Auteur 
Coen Brugman 

Uitslag Perpignan  

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Pieter Woord Urk 1135197 1 5-1872166 1:27:33 1229,90 1000,00 

2 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam 1092858 1 5-1558909 6:14:02 1147.92 999,99 

3 G. Rigter Amstelveen 1087233 1 5-1552967 6:50:32 1099,85 999,97 

4 C van Haarlem Terborg 1066412 1 3-1913288 6:53:07 1075.97 999,94 

5 Bernard van der Horst Groesbeek 1041105 2 4-1721057 6:52:50 1050,74 999,90 

6 H.B. Wegh Lochem 1095173 1 5-1394584 8:05:17 1030,00 999,85 

7 Henri Hoeks Bovensmilde 1182131 1 4-1472029 9:39:04 1021,66 999,79 

8 P.J. Westerlaken Veenendaal 1066247 1 4-1733453 7:48:13 1019.16 999,72 

9 Sven van Houten IJsselstein 1058009 1 5-1505082 7:40:28 1018,80 999,64 

10 Comb. Hartog Laren NH 1085564 2 2-1431005 8:19:50 1007,18 999,55 

11 O. Pals Bovenkerk 1085775 1 4-1803283 8:31:10 996,89 999,45 

12 Comb J.Hommes & Znn Akersloot 1113774 1 4-1849956 9:02:14 994,23 999,34 

13 gebr. Brügemann Assendelft 1106741 2 5-1572973 9:37:50 957,53 999,22 

14 GA Tiemes Didam 1063908 1 4-1680812 9:24:49 930,97 999,09 

15 B.J.F. Pelle Hengevelde 1101069 2 5-1294383 10:26:12 914,36 998,95 

16 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1114717 2 4-1850144 11:11:53 891,86 998,80 

17 W. Kuijt Lunteren 1072034 2 2-1243244 10:42:19 878,49 998,64 

18 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 1067073 2 4-1772144 10:51:18 868,03 998,47 

19 Marlon Kok Ransdorp 1098429 2 5-1553531 11:53:56 850,22 998,29 

20 P. Zuurbier Heiloo 1120539 1 3-1099477 12:24:53 847,04 998,10 

21 J.H. van 't Land Naarden 1090907 2 4-1784510 12:00:34 840,09 997,90 

22 Ed Maat Limmen 1115616 1 5-1580520 12:47:10 829,36 997,69 

23 Bernard van der Horst Groesbeek 1041105 1 1-1475444 11:22:06 826,21 997,47 

24 Harry Hendriks Vinkeveen 1078313 1 1-1584129 12:07:30 825,98 997,24 

25 GA Tiemes Didam 1063908 2 5-1438714 11:58:50 820,40 997,00 

 
 
Attractie 1 Perpignan 

 
Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Pieter Woord Urk € 300 16 Jan Grootoonk Bant € 50 

2 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam € 200 17 Ad van Heyst Wychen € 50 

3 C van Haarlem Terborg € 100 18 Comb. Hartog Laren NH € 50 

4 H.B. Wegh Lochem € 50 19 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 50 

5 Sven van Houten IJsselstein € 50 20 C. van Oeveren Overberg € 50 

6 O. Pals Bovenkerk € 50 21 Team Vollebregt Wassenaar € 50 

7 Comb J.Hommes en Zonen Akersloot € 50 22 J. Morsink Marle € 50 

8 GA Tiemes Didam € 50 23 Comb. Bosman Doetinchem € 50 

9 Ed Maat Limmen € 50 24 Tim Hage Woerden € 50 

10 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 25 C.J. Schermer Castricum € 50 

11 Harry Hendriks Vinkeveen € 50 26 Dirk Altenaar Giesbeek € 50 

12 Kees Droog Andijk € 50 27 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht € 50 

13 P. Heikamp & v. Doorn Zetten € 50 28 Th. & B. Burgers Weurt € 50 

14 E.L.T. Hendriks Groesbeek € 50 29 Jan Grootoonk Bant € 50 

15 Jan van Straten Utrecht € 50     
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Attractie 2 Perpignan 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Bernard van der Horst Groesbeek € 200 12 C van Haarlem Terborg € 50 

2 Comb. Hartog Laren NH € 150 13 B. Homma Balk € 50 

3 gebr. Brügemann Assendelft € 100 14 Flip Hoogervorst Ter Aar € 50 

4 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 15 Harry Hendriks Vinkeveen € 50 

5 W. Kuijt Lunteren € 50 16 Comb.Steenbeek & Zn. De Bilt € 50 

6 B. v Holland en Zn. Ede Gld. € 50 17 J. Morsink Marle € 50 

7 Marlon Kok Ransdorp € 50 18 Th. & B. Burgers Weurt € 50 

8 J.H. van 't Land Naarden € 50 19 C.J. Schermer Castricum € 50 

9 GA Tiemes Didam € 50 20 N. de Fouw Bant € 50 

10 Jelle Jellema Nijverdal € 50 21 John van Klink Oude Wetering € 50 

11 J.P.L.Vermaas Heemskerk € 50 22 P.Laan Bakkum € 8 

 
 
 

 

 

 
 

Gewonnen extra prijzen Perpignan 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal Pieter Woord, Urk www.poelstrapigeons.nl 

  Mok met opdruk Pieter Woord, Urk Harjac B.V. 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 Pieter Woord, Urk DHP Cultura 

2 Vleespakket Dirk & Elitsa Veldhuis, A’dam Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Vaar tegoedbon  Dirk & Elitsa Veldhuis, A’dam Botenverhuur de Rijnstroom 

3 Vispakket t.w.v. 50,00 G. Rigter, Amstelveen Vishandel de Vakman 

4 Waardebon t.w.v. 50,00 C van Haarlem, Terborg Deil Electronics BV 

5 Doos bloembollen Bernard van der Horst, Groesbeek Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen Comb. Hartog, Laren Coop Supermarkten 

43 Zak voer J. Morsink, Marle Harjac B.V. 

        

   Vluchtsponsor: 

  Reischeque Poule   

 
 

      

4 Reischeque van €1000,- C van Haarlem, Terborg 
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Eindstand en winnaars geldprijzen middaglossingen 

Kampioenschap sponsor: Bouwbedrijf de Groot. 
 

 
Nr Naam Woonplaats Punten  Geldprijs  

1 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 2.992,13  € 750  

2 J. Hanssen Erlecom 2.982,39  € 400  

3 Gebr.Löwik Almelo 2.981,31  € 300  

4 W. en M. Derksen Almelo 2.972,94  € 250  

5 J. Willems Nijverdal 2.964,21  € 200  

6 Gerard Kok IJsselmuiden 2.963,69  € 150  

7 W.G.H.Peer Millingen a d Rijn 2.957,87  € 100  

8 Pieter Guelen Wijchen 2.957,06  € 100  

9 Comb. Rekker-Westra Berlikum 2.956,54  € 100  

10 Rick te Morsche Wierden 2.947,49  € 100  

11 G. J. Pouwels Wezep 2.946,99  € 75  

12 Tom en Bianca Tiel 2.937,43  € 75  

13 Comb.de Gunst 't Harde 2.936,95  € 75  

14 H .Wilharms Westerhaar 2.931,84  € 75  

15 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 2.929,26  € 75  

16 E. Peperkamp Arnhem 2.925,16  € 50  

17 Toon van Vliet Aarlanderveen 2.918,58  € 50  

18 Jan Grootoonk Bant 2.917,70  € 50  

19 N. de Fouw Bant 2.912,91  € 50  

20 Rob van Moorselaar Wadenoijen 2.891,23  € 50  

21 Dries Wolff t Loo (Oldebroek) 2.888,88  € 50  

22 Comb.Niks Westerhaar 2.841,61  € 50  

23 H. de Bree Soest 2.834,09  € 50  

24 H. Boertje Westerhaar 2.828,29  € 50  

25 GH Bloemen Brummen 2.827,18  € 50  

26 H.M.C. de Wit Arnhem 2.816,84  € 25  

27 Paul van den Boogaard Kamerik 2.815,17  € 25  

28 P. Heikamp & v. Doorn Zetten 2.812,41  € 25  

29 B.H.F. Eising Haaksbergen 2.798,00  € 25  

30 R. Timmermans Schellingwoude 2.795,51  € 25  

31 Hans Radstaak Gaanderen 2.793,19  

32 C & G Koopman Emmen 2.787,09  

33 Ad van Heyst Wychen 2.783,69  

34 H.A.M. Brundel Mariënvelde 2.783,54  

35 Comb Talen haal Zeewolde 2.777,99  

36 H Zwiers Den Ham 2.766,13  

37 H. van de Roest Zwanenburg 2.761,29  

38 Comb J.Hommes en Zonen Akersloot 2.760,77  

39 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef 2.753,98  

40 Herman Brinkman Tuk 2.742,69  

41 Gerard Griffioen Zevenhoven 2.727,79  

42 Bert Meijer Klazienaveen 2.724,63  

43 G. Rave Bredevoort 2.721,91  

44 Marco van Doorn Herveld 2.689,93  

45 Sam de Jong Heemskerk 2.684,75  

46 F. Wagteveld Tjalleberd 2.684,60  

47 C.J. Schermer Castricum 2.677,68  

48 L.Timmer Zwolle 2.669,01  

49 Wim & Michel Evers Didam 2.667,98  

50 J.D Bosma Augustinusga 2.665,23  

 

Alle gewonnen geldbedragen worden rond de datum van de feestmiddag via de bank overgemaakt. 
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Criterium der Azen middaglossingen 

 

Nr Naam Woonplaats St.Vinc 1e St.Vinc 2e Dax 1e Dax 2e Berger 1e Berger 2e  Totaal 

1 Comb.de Gunst 't Harde 877,54 972,99 990,97 835,29 972,99 904,09 5.553,87 

2 Herman Brinkman Tuk 990,10 995,35 998,64 999,34 650,14 748,00 5.381,57 

3 J. Hanssen Erlecom 0 997,90 985,69 983,47 998,80 897,04 4.862,90 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Schermer Hoveniers Comb. De Gunst ’t Harde 

Theaterbon €75 Schermer Hoveniers Comb. De Gunst ’t Harde 

 
 
 
 
 
Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 

 
Nr Naam Woonplaats Ringnummer St.Vincent Dax Bergerac  Totaal 

1 J. Hanssen Erlecom 4-1724622 997,90 983,47 998,80 2.980,17 

2 Gerard Kok IJsselmuiden 3-1688910 980,47 986,22 997,00 2.963,69 

3 Rick te Morsche Wierden 3-1787106 965,97 982,30 999,22 2.947,49 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Van Doorn schildersbedrijf J. Hanssen Erlecom 

Theaterbon €75 Van Doorn schildersbedrijf J. Hanssen Erlecom 

 
 
 
 
 
Beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 

 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer  2015  2016  2017  Totaal 

1 B.v Holland & Zn. Ede Gld. 3-1810954 1.950,49 2.953,73 2.693,65 7.597,87 

2 John Hartjes Ulft 2-1326389 1.901,69 2.877,59 1.781,44 6.560,72 

3 G. J. Pouwels Wezep 1-1392447 1.777,09 1.956,94 2.825,30 6.559,33 

 
 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Drainbow.nl B.v Holland & Zn. Ede Gld. 

Theaterbon €75 Drainbow.nl B.v Holland & Zn. Ede Gld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampioenschapsponsors 2017 
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Sponsorprijzen middaglossingen 
 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen bokaal Bouwbedrijf de Groot B. v Holland en Zn. Ede Gld. 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord B. v Holland en Zn. Ede Gld. 

  Mega systeem Deil Electronics B. v Holland en Zn. Ede Gld. 

2 Kristallen bokaal Stichting Marathon Noord J. Hanssen Erlecom 

  Samsung Galaxy Tab E Stichting Marathon Noord J. Hanssen Erlecom 

3 Kristallen bokaal Stichting Marathon Noord Gebr.Löwik Almelo 

  Nikon Coolpix camera Stichting Marathon Noord Gebr.Löwik Almelo 

4 Pakket t.w.v. 100,00 GPS Auctions W. en M. Derksen Almelo 

5 Theaterbon 75,00 Stichting Marathon Noord J. Willems Nijverdal 

6 Theaterbon 75,00 Stichting Marathon Noord Gerard Kok IJsselmuiden 

7 Waardebon t.w.v. 50,00 Deil Electronics BV W.G.H.Peer Millingen a d Rijn 

8 3 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink Pieter Guelen Wijchen 

9 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Comb. Rekker-Westra Berlikum 

10 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Rick te Morsche Wierden 

11 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. G. J. Pouwels Wezep 

12 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Tom en Bianca Tiel 

13 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Comb.de Gunst 't Harde 

14 2 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink H .Wilharms Westerhaar 

15 2x tegoedbon zak voer  Eemland diervoeders Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 

16 Tas levensmiddelen Coop supermarkten E. Peperkamp Arnhem 

17 Tas levensmiddelen Coop supermarkten Toon van Vliet Aarlanderveen 

18 Tas levensmiddelen Coop supermarkten Jan Grootoonk Bant 

19 Tas levensmiddelen Coop supermarkten N. de Fouw Bant 

20 Tas levensmiddelen Coop supermarkten Rob van Moorselaar Wadenoijen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



28 

 

Ben van Holland en Zoon, Ede, 1e Middaglossing, duifkampioen 3 jaar Middaglossing en 3e 
Ochtendlossing Marathon Noord. 
 

Eind oktober wordt jaarlijks de feestmiddag van onze prachtige Marathon Noord-competitie gehouden. Op de 
feestmiddag van Marathon Noord staan sinds 2002 twee eretrapjes voor het podium voor nummers 1, 2 en 3. Eén 

voor de eerste drie van de Middaglossing en 1, 2, en 3 voor de Ochtendlossing. Voor 2002 bevatte de competitie 
alleen een competitie voor de Middaglossing. Sinds 2002 heeft nog nooit iemand zowel op het ereschavot van de 

Middaglossing als voor de Ochtendlossing gestaan in hetzelfde jaar. Ben en Ronald van Holland uit Ede schrijven 
dit jaar geschiedenis … Zij hebben geflikt … 3e op de Ochtendlossing van 266 deelnemers en 1e op de 
Middaglossing van 433 deelnemers. In één woord GEWELDIG! Na het winnen van de auto bij Marathon Noord in 
2014 nu deze superprestatie. Eigenlijk kunnen dat alleen de topmelkers! Waarom? Als je op elke plaats op 
teletekst hebt gestaan met je duiven en op sommige plaatsen meerdere keren … je kan een auto winnen in een 
competitie met honderden deelnemers, dan kun je ook op twee eretrappen tegelijk staan in één seizoen. Ben en 
Ronald … het is geweldig! Ik ben niet het type om snel stil te vallen, maar toen dit nieuws naar me toe kwam was 

ik het wel … Het is prachtig! 
 

De liefhebbers 
Ben speelt samen met zijn zoon Ronald, 
die zelf nauwelijks tijd heeft voor duiven 
vanwege zijn werk. Ben is inmiddels met 
pensioen en neemt de taak van zijn zoon 

erbij. Ronald heeft bij zijn eigen huis ook 

nog een hok, waar op de naam van 
Ronalds vrouw wordt gespeeld. De naam 
Ben van Holland zingt al tientallen jaren 
rond in de Gelderse Vallei rondom Ede en 
omgeving. Een liefhebber die elk jaar 

verschillende keren vroege duiven pakt. 
Een echte liefhebber die kan genieten van 
zijn duiven en eveneens kan genieten van 
‘het melken’ met duivenliefhebbers onder 
elkaar. Een man met een geweldige stam 
duiven, waar we later in dit verhaal op 
terugkomen. Kortom een man met een 

geweldige staat van dienst. Ben had al 
duiven met zijn vader en broer Wim. Hij is 
zeg maar ‘tussen de duiven’ geboren. Toen 
hij in 1976 samen met zijn vrouw op hun 

huidige adres, aan de Hakselseweg, ging wonen, werd er ook hier met duiven gestart. De eerste duiven kwamen 
van Ale van den Bosch uit Veenendaal. In het begin werd er op alle vluchten mee gedaan en vanaf 1989 is de 

overstap naar de fond gedaan, waarbij tot een paar jaar terug de dagfond er ook nog bij werd gedaan. De 

dagfondduiven zijn inmiddels in het vlieghok verdwenen, zodat de Grote Fondduiven meer ruimte hebben. In 2000 
werden Ben en Ronald nog Kampioen Oude Duiven van de GOU, maar ook 1e Algemeen Kampioen bij de Jonge 
Duiven. Een prestatie waar Ben met recht nog apetrots op is. 
 
De stamopbouw 
Bij de koppeling is het basisprincipe: Goed x Goed. Het overgrote deel van de fondstam van Ben en Ronald van 

Holland bestaat uit duiven van Jac. Steketee. Vanaf 1989 komt Ben al bij deze Zeeuw, die hem uit de beste 
duiven nazaten heeft gegeven. Nu loopt er bijvoorbeeld een zoon uit ‘De Marseille’ van Jac. in Ede. In de loop der 
jaren heeft Ben de nodige duiven in deze ingeteelde stam gekruist. Ze heeft hij van Sam de Jong een oude 
kweker gehad, waar hij nog verschillende jongen van heeft gekweekt. Verder is er inbreng van Jan Polder (ook 
veel Steketee-duiven), Gerard van Tuijl, Leo Rompelaar en een goede duivin van Wout van de Hoek. Sinds een 
jaar of 5 hebben Ben en Ronald duiven van Bennie Homma. Hier heeft hij drie bruikbare duiven van over. Ben zit 
niet stil, want sinds 2014 doet hij samenkweek met Jan Hendriksen uit Lunteren (nu Ederveen). Jan had 2 

duivinnen nodig. Ben gaf hem 2 duivinnen en sindsdien doen ze samenkweek. Verder zijn er door de ziekte en 
uiteindelijke overlijden van Leo Rompelaar extra duiven naar Ede gekomen. Dit komt omdat Ben de duiven van 
Leo tijdens zijn ziekte heeft verzorgd. De duiven zijn naar Ede gebracht. In de hoop dat als Leo beter zou worden 

hij zo weer verder zou kunnen gaan met zijn duiven. Helaas heeft dat niet mogen gebeuren. De duifkampioen 
over 3 jaar in de Marathon Noord is vernoemd naar Leo. Ben, mogen we zeggen dat de samenkweek met Jan 
Hendriksen en de inbreng van de duiven van Leo Rompelaar de laatste jaren jouw duivenstam die toch al prima is 
een verbetering hebben gebracht? Ben: ‘Dit kun je zo wel stellen. Ik ben heel blij met de duiven van Leo en de 

samenkweek met Jan Hendriksen.’ 
 
Marathon Noord 
Zoals in de inleiding gezegd hebben Ben en Ronald een superjaar gehad in de Marathon Noord. Ze behoren dit 
jaar bij de ‘grootverdieners’. De volgende kampioenschappen werden binnen gehengeld: 1e Middaglossing 
Marathon Noord, Duifkampioen Middaglossing over 3 jaar Marathon Noord en 3e Ochtendlossing Marathon Noord. 
Vooral de combinatie van 1e Middaglossing en 3e Ochtendlossing is heel bijzonder. Sinds 2002, de start van de 
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competitie van de Ochtendlossing, is het nog niet gelukt dat een liefhebber bij beide disciplines op het podium is 
geëindigd. De volgende duiven kregen dit voor elkaar (voor SMN staat de prijs bij Stichting Marathon Noord): 
 
13-1810954: 4e St. Vincent SMN (7e 
nationaal tegen 3.093 duiven), 2e Dax 

SMN (4e nationaal tegen 2.573 duiven), 
248e Bergerac SMN, 1e Duifkampioen over 

3 jaar (2015-2017) van Marathon Noord 
met onder ander in de eerdere jaren de 
197e nationaal St. Vincent tegen 3.278 
duiven, 129e nationaal Cahors tegen 5.028 
duiven en de 129e nationaal Albi tegen 
3.814 duiven. Deze doffer (‘De Leo’) komt 

uit een samenkweek met Leo Rompelaar in 
2013. De vader is van Ben en Ronald en is 
overwegend een Steketee-duif. Hijzelf 
komt uit ‘Zoon Marseille’ van Jac. Steketee 
met ‘Het Supertje 985’, die o.a. de 23e 
nationaal Mont de Marsan won tegen 7.425 
duiven. De moeder van ‘Leo’ komt van Leo 

Rompelaar uit het Oude Hein Oostenrijk-
soort en andere Aarden-lijnen via Jaap 

Mazee uit Ens. De vader van deze moeder 
is een Zoon Orhana (1e nationaal Bergerac 
bij Jaap) met een Kouters-duivin (Zoon 
Lima maal Dochter Marseille). 
 

14-1772155 is mede-winnaar van de titel 
op de middaglossing. Deze doffer (‘De Jan’) won de 40e Bergerac SMN (177e nationaal tegen 6.219 duiven). Hij 
komt uit een doffer van Jan Hendriksen. Deze doffer komt rechtstreeks van Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen 
uit Veenendaal en won bij Jan de 7e nationaal Cahors. Hij is een zoon van de wereldberoemde Carteus Giant, die 
ook vader is van de 3e nationaal Narbonne, 7e nationaal Perigueux, 15e nationaal St. Vincent, 11e nationaal 
Brive, 14e nationaal Cahors, enz enz en ook grootvader van o.a. 4e nationaal St. Vincent, 18e nationaal St. 

Vincent enz enz. De moeder van ‘de Jan’ is een goede kweekster van Ben en Ronald. Zij komt uit ‘Zoon Marseille’ 
(daar is deze doffer weer) met een duivin van Grad Roeffen en zn (uit ‘De Blinde’). 
 
Duivenvrienden die programma spelen 
De beleving van een marathonduivenliefhebber is toch wel heel anders als die van de programmaspelers. Bij Ben 
en Ronald komt regelmatig duivenvriend Manus Pol kijken. Helaas is deze duivenvriend gestopt met de duiven, 

omdat hij heel erg veel last van roofvogels had. Voordat zijn jongen goed in de lucht zaten was hij al meer dan de 

helft kwijt. Manus kwam met de vlucht St. Vincent even kijken … hij was toch in de buurt. Ben zat achter het huis, 
waarvandaan hij geen zicht op de hokken heeft. De garage neemt het zicht weg. Manus: ‘Moet je niet naar het 
hok. De St. Vincent-duiven komen, toch?.’ ‘Nee, man,’ zei Ben, ‘ die komen waarschijnlijk vanmiddag pas … denk 
ik.’ Die duif, die de 7e nationaal vloog, kwam ook in de middag. Manus, zei later nog tegen Ben en Grada: ‘ Je 
hebt de duif niet gezien zeker! Je zat nog lekker achter het huis.’ Ben zat die middag natuurlijk wel op zijn post. 
Met Dax kwam Manus echt even kijken. Ben zat rustig de duivenkrant te lezen. Manus: ‘Kunnen de duiven niet 
komen?’ Ben: Kan, … maar kan ook nog een halve dag duren.’ Op eens vlogen er twee duiven. Waaronder een 

Witpen … de 954. Een prachtig moment! Ben: ‘Je ziet dan het verschil tussen mij, de marathonduivenspeler en 
Manus de programmaspeler. Hij is veel gestrester en heeft meer spanning, terwijl ik ontspannen zit te wachten. 
Die stress schiet je niets mee op. De duif komt er niet eerder door.’ 
 
Zie meer info bij Ben en Ronald van Holland, Ede, 3e Ochtendlossing. 
 

Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
 
 

Kampioenschapsponsors 2017 
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J. Hanssen Erlecom, 2e kampioen en duifkampioen 2017 middaglossing Marathon Noord  

De Marathon Noord-competitie is één van de mooiste competities van Nederland. De eis voor deelname is dat 
liefhebbers een minimale afstand van 1.045 km hebben op een plaats in Frankrijk exact tussen Perpignan en St. 
Vincent. Voor de competitie tellen louter en alleen de twee bovenste duiven op de inkorfstaat. Op de 

middaglossing tellen de traditionele klassiekers die in 2017 gelukkig in ere zijn hersteld St. Vincent, Dax en 
Bergerac. Dit verhaal gaat over de nummer twee … Hans Hanssen uit het prachtig gelegen Erlecom. Hans woont 
misschien wel op het mooiste stukje Erlecom … aan de Kerkdijk. Hij heeft een prachtig uitzicht richting het 
heuvelachtige gebied in en rondom Nijmegen. 

 
De liefhebber 
In 1991 is op 43-jarige leeftijd Hans met 
duiven begonnen. Gemiddeld gezien 
rijkelijk laat voor een duivenliefhebber. Hij 
kwam echter als jongeling al in aanraking 
met duiven. Hij ging namelijk bij de familie 

Schmitjes duiven kijken. In die jonge 
periode van zijn leven dacht hij al: Later 
wil ik wel duiven hebben om mee te gaan 
vliegen. Het juiste moment om te 
beginnen was uiteindelijk 1991. Bij de 
start begon onze man uit Erlecom gelijk 

met alleen de grote fondvluchten. Al is 
Hans inmiddels 69 jaar, hij is nog steeds 
volop actief in het zakenleven en 
daarnaast reizen hij en zijn vrouw graag. 
Vooral naar Frankrijk. Gelukkig heeft Hans 
een compagnon en duivenvriend Jan 
Lukassen. Hij helpt met verzorgen van de 

duiven. Vooral als Hans in het buitenland 
zit. Jan richt ook de duiven af. Jan woont 
zelf in een appartement. Zonder Jan kan 

Hans geen duiven houden. Omdat Jan graag duiven thuis ziet komen, heeft Hans een paar dagfondduiven 
aangeschaft, die regelmatig op het programma mee kunnen. Jan kan zo wekelijks op tijdduiven wachten. Hans 
heeft sinds een paar jaar een aluminium-hok. Makkelijk in onderhoud en makkelijk ingericht, zodat schoonmaken 
niet veel tijd kost. Dit hok is aan de voorkant geperforeerd. Het is voor 45% open (Laminar Flow) dan heb je geen 

trek, geen turbulentie, maar wel een gelijkmatige luchtstroom. In dit hok heerst een geweldig klimaat.  
 
Roofvogelprobleem 

In de omgeving van het huis en hok van Hans lijkt het een paradijs voor Roofvogels. In de enkele uren dat ik in 
Erlecom was heb ik zeker 8 verschillende roofvogels gezien en ik heb er niet constant op gelet. Waarschijnlijk 
vliegen er meer. Hans zegt er het volgende over: ‘Het is een groot probleem, wat niet op te lossen is. Ik heb 

vooral veel last van de haviken. Er zijn jonge duiven bij die vliegen amper. Die gaan uit het hok in de boom zitten, 
zodat ze veilig zijn voor de roofvogel. Ik vind echter alleen dat onze (de duivenliefhebbers, maar ook de 
organisatie) houding niet goed is. Wij passen ons niet aan aan de roofvogels. Soms bekruipt mij het idee, dat wij 
willen dat de roofvogels zich aan ons moeten aanpassen of de wetgeving hieromtrent. Dat is niet te realiseren. Ik 
vind dat we bijvoorbeeld iets later met de start van het seizoen moeten beginnen, want ik ben niet de enige die 
last heeft van de roofvogel. Ik pak het zo aan. Ik kan de duiven niet eerder losgelaten dan eind april. We blijven 
er dan bij. We maken lawaai als de roofvogel in de buurt komt. Na een paar keer loslaten begin ik vrij vlot met 

africhten. De eerste africhting is naar Oss, 40 km. Dit jaar zijn de duiven 11 april voor het eerst losgelaten … 2 
kwijt. 6 mei afgericht naar Gennep. 9 mei ingemand voor Duffel. Week later Geel. 19 mei Vervins (270 km). Zo 
zijn de duiven in sneltreinvaart ‘op de rit gebracht’. Zodat de schade door de roofvogel wordt beperkt. Nu (midden 
augustus) zitten de oude duiven al weer vast.’ Hans schrijft alles op, zodat hij weet wat hij gedaan heeft. Wat 
goed gaat, kan worden herhaald en wat minder gaat, wordt aangepast. Ook wat betreft de roofvogel-aanpak. 
 
Het seizoen 

In het begin van dit seizoen had Hans niet zoveel vertrouwen. Hij had weinig vliegers, weinig jaarlingen en veel 
duivinnen. Dubbel weduwschap is eigenlijk uit nood geboren. Achteraf kan hij zeggen: ‘De duivinnen hebben het 
goed gedaan! Op St. Vincent kwamen ze gelijk goed.’ Hans begon dit jaar met 40 vliegduiven op dubbel 
weduwschap. Hans: ‘Ik had tweemaal zoveel duivinnen als doffers.’ Hans heeft geen kwekers, die heeft hij een 
tijd terug weggedaan. De goede vliegers die te oud worden, gaan naar Theo Schmitjes om samenkweek mee te 
doen. Zoals gezegd ziet Jan Lukassen (Hans’ compagnon) graag duiven thuiskomen. Tussen de marathonduiven 

zitten een paar dagfondduiven via Willy Linsen uit Kleef. Het seizoen is dit jaar gestart op 11 maart … dit was de 
koppeldatum. De koppels hebben allemaal 2 jongen grootgebracht. Daarna zijn ze op weduwschap gegaan. Dit 
was vanaf begin mei. Omdat Hans meer duivinnen als doffers heeft, rijst de vraag: Is de duifkampioen van de 
Marathon Noord ook gekoppeld geweest, Hans? Hans: ‘Ja, de goede duivin is gekoppeld geweest. Of dat invloed 
heeft gehad op zijn prestaties, is de vraag. Omdat ze goed gepresteerd heeft, zou je dat kunnen denken.’ De 
duiven hebben tijdens het broeden een geelkuur gehad. Verder niets! Iedere dag krijgen ze Chinese knoflook in 
het water. Iedere week wordt dit ververst. Er zit een kwart van een bolletje in een drinkpan. Naast het enten is 
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Hans twee jaar niet bij een dierenarts geweest. De duiven krijgen naast de Chinese Knoflook eens per week een 
paar druppeltjes Propolis in het water (1x per week). Hans heeft zelf bijen dus kan hij dit probioticum makkelijk 
zelf uit de bijenkast onttrekken. Ook krijgen de duiven twee keer in de week een half flesje Yakult in het water. 
Oude duiven krijgen alleen vitesse/midfondvluchten als voorbereiding op de marathonvluchten. De jaarlingen 
krijgen wel dagfond. Dit jaar heeft Hans het voersysteem aangepast. In eerste instantie worden de duiven flink en 

goed opgevoerd. Daarna worden ze even teruggenomen met Matador Start, daarna opgevoerd met Matador SE 
(heel vetrijk voer). Hans heeft dat met plezier gedaan dit seizoen en gaat dit systeem in de toekomst zeker 

doorzetten. Naast dit voer krijgen de duiven af en toe iets uit een Allerhande-emmer van De Patagoon en is er 
altijd vers grit op de hokken. 
 
Marathon Noord 
De eerste vlucht die telde voor het kampioenschap van de 
Marathon Noord was St.Vincent. Op deze vlucht liet de 1e 

getekende het afweten. Deze duif was vorig jaar 
duifkampioen. De 2e getekende was ‘de 622’ van 2014. Ze 
kwam mooi op tijd met kort daarop een andere duif die tien 
minuten later viel. Deze duiven zaten 47e en 62e nationaal. 
In de Marathon Noord zat de tweede getekende 21e. Tussen 
de vluchten door zijn de duiven niet meer gespeeld ook niet 
gelapt. De eerste 2 duiven van St. Vincent, stonden 

bovenaan op Dax. Weer vielen ze binnen 10 minuten. Alleen 
in omgekeerde volgorde. ‘De 675’ van 2014 was dit keer de 

eerste. In de Marathon Noord zaten ze 54e en 58e. 
Nationaal pakten ze de 141e en 154e nationaal. Op 
Bergerac stonden niet dezelfde twee duiven bovenaan. Wel 
‘de 622’ … zij werd gevonden op het hok. Het was nog knap 
donker. Het heeft veel moeite gekost om haar binnen te 

krijgen. Er is met een bal gegooid. Toen kwam er beweging 
in en liep ze naar binnen. De tweede getekende was de 
derde duif en die werd om 6.55 uur geklokt. De tweede 
getekende is een volle zus van de 675, de eerste duif van 
Dax. Deze topper was ook mee op Bergerac. Ze was niet 
goed genoeg om bij de getekende te zetten. Ze vloog wel 

prijs op Bergerac en was Hans’ vijfde duif. Waarom heb je 
haar toch gespeeld terwijl je haar niet bij de getekende wilde zetten, Hans? Hans: ‘Was verder prima, maar niet 
goed genoeg om bij de getekende te zetten. Ze was er gelukkig wel om 7.30 uur.’ ‘De 622’ pakte op Bergerac de 
77e nationaal. In de Marathon Noord speelde ze de 16e prijs. Op deze manier werd ze Duifkampioen van de 
Marathon Noord. Met een voorsprongetje op de 2e en 3e Duifkampioen van Gerard Kok uit IJsselmuiden en Rick 
te Morsche uit Wierden. ‘De 622’ komt uit een doffer van Ad van Heijst met vaak de 1e nationaal Dax (‘Miss Dax’) 

van vader Van Heijst. Verder komt ‘de 16’ van Ad Hendriks (Duifkampioen en winnaar van meerdere kopprijzen) 

terug in de vader van ‘De 622’. Deze duiven (‘De 16’ en ‘Miss Dax’) komen ook terug in de moeder van ‘de 622’. 
Daarnaast zie je ‘De 004’ van Theo Schmitjes terug, die teletekst speelde en wat oude Theelen-lijnen en zelfs een 
duif van Verweij-Castricum (met veel bloed van de beroemde ‘Toon’). ‘De 675’ (eerste duif van Dax) en de tweede 
getekende van Bergerac komen uit een doffer van Huub Spaan uit Nijmegen. Huub speelt nog steeds onder de 
naam Heijsen-Spaan. Deze doffer pakte in 2013 een 1e prijs in de kring van St. Vincent. De moeder van deze 
duivinnen heet ‘De Verloren Bril van Sieneke’. Deze duivin won o.a. in 2013 de eerste prijs van Cahors. De vader 
van deze duivin is ‘De Verloren Bril’. Hans heeft zijn bril verloren bij het ophalen van deze duif bij Willy Geurts en 

zn. In deze doffer zit bloed van de soorten: Eijerkamp-Muller, Jan Peters, Bernd Morsnowski en Vluggen. Deze 
doffer vloog sterk in de jaren 2010 en 2011. De moeder van ‘De Verloren Bril van Sieneke’ is ‘Sieneke’. ‘Sieneke’ 
komt uit een 100% Theelen-doffer via Toon Corbeek en ‘Adje 22’ van Ad Hendriks. Dit koppel staat ook in de 
stamkaart van ‘de 622.’ In deze drie toppers van Hans zitten veel goede vliegduiven en dat betaalt zich 
regelmatig uit met een goede nazaat.  
 

Tot Slot 
Wat kan er beter in de duivensport, Hans? Hans: ‘Er kan beter worden ingespeeld op specialisme. Zoals staat 
beschreven in het beleidsplan geschreven in het begin van de jaren ’90 … Vliegend naar 2000 genoemd. Verder 
graag minder regels vanuit de NPO (dus gewoon weer invliegduiven!). Een veel betere structuur. Het kan 

flexibeler in alles. Iedere speler moet beslissen over zijn eigen discipline. Geen programma-spelers die beslissen 
over onze marathonvluchten en andersom. Het gevolg van al die regels van het huidige NPO-bestuur … Ik ga de 
jongen in Giesbeek inkorven, omdat de duiven dan niet gechipt hoeven te worden. Dat zou niet nodig moeten 

zijn!’ Rake woorden ! Tot slot … Hans bedankt voor de gezelligheid en gefeliciteerd met je mooie tweede plaats op 
de Middaglossing van Marathon Noord. We wensen je nog lang en veel gezelligheid in de duivensport en op de 
Duivendagen in Wijchen die we dan samen met Ad en de anderen mogen beleven! 
 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
 

  

De 622, duifkampioen SMN 2017 



32 

 

Gebr. Löwik uit Almelo 3e kampioen Middaglossing 2017 

Sommige liefhebbers zie je jarenlang in de kop van de uitslag staan. Net als iedereen hebben ze ook weleens een 
minder jaar. Ze komen echter altijd weer op het hoogste niveau terug. Eén zo’n naam is die van Gebr. Löwik uit 
Almelo. Al tientallen jaren behoren zij tot de top van Oost Nederland op de middaglossing. Verder zijn het 

liefhebbers die een stam duiven hebben, die bij andere liefhebbers ook geweldig uit de verf komen. Anno 2017 
staan ze als in zoveel andere jaren zelf weer in het spotlicht door 3e te worden op de middaglossing van Stichting 
Marathon Noord. Een kampioenschap die veel liefhebbers niet snel zullen verdienen, omdat de concurrentie heel 
sterk is. Deze broers uit Almelo hebben het voor elkaar gekregen. 

 
De liefhebbers 
Gebroeders Löwik is al sinds 1958 een 
begrip in de duivensport. Ben is 67 jaar 
en gepensioneerd. Hij was tot enkele 
jaren terug werkzaam op een 
accountantskantoor. Aloys is 72 jaar en 

hij had vroeger met een andere broer een 
installatiebedrijf. Dit bedrijf is er nog 
altijd. De start van de duivensport ging 
via vader Löwik. Aloys: ‘Pa was de 
aanstichter. Hij had een bouwbedrijf in 
Arnhem met 100 medewerkers. Ons gezin 

had 8 kinderen (6 zoons). Hij zette een 
hok neer in de hoop dat één van de zonen 
met de duiven verder zou gaan. Pa vond 
duiven heel mooi, maar had er geen tijd 
voor. Ben is toen begonnen. Ben is 
beperkt door een verlamd been, wat hij 
heeft overgehouden, omdat hij op 3-

jarige leeftijd polio heeft gehad. Hij kon 
niet goed sporten, al compenseerde hij 
dat met een enorme inzet. In die tijd 

namen vereniging geen leden aan met een beperking. De duiven verzorgen ging Ben prima af.’ Zo startten Aloys 
en Ben Löwik in 1958 met duiven. Eerst … 25 jaar op de programmavluchten van 100 tot 720 kilometer. Daarna, 
vanaf 1984, uitsluitend op de Nationale vluchten, vooral de grote fond. De successen kwamen gelijk al in 1985. Ze 
staan dit jaar voor de 10e maal op het podium van de grote fondclub VNCC, 20 maal bij de eerste 10 en 30 maal 

bij de eerste 20. En dat allemaal in 34 jaar.  
 
Stamopbouw 

De stam van de Gebr. Löwik begint met het zogenaamde ‘Oud Koppel’. Dit zijn 2 zomerjongen in 1978 
aangeschaft. De nazaten van dit koppel vlogen en vliegen nog steeds geweldig. Je kunt zeggen dat dit koppel 
formidabel vererft. Het is nu in 2017 nog steeds de basis van hun beste vlieg- en kweekduiven. Deze 2 

zomerjongen van toen stammen beiden af van de beste fondduiven die in het oosten van het land hebben rond 
gevlogen.  De zwarte doffer kwam van Gerard Telgenhof, rechtstreeks uit zijn geweldige ‘Fonddoffer’, ras Aarden 
maal Hermans. De kraswitpen duivin kwam van Theo Klein Haarhuis uit zijn formidabele ‘41’, die toen gepaard zat 
aan een nichtje van hem. Het ras was Grondelaers maal Aarden. Nazaten van dit ‘Oud Koppel’ vormen nog steeds 
de basis van onze huidige kolonie. Omdat de mannen uit Almelo veel aan inteelt en lijnenteelt doen hebben ze 
door de jaren heen betrekkelijk weinig nieuwe duiven ingebracht als bloedverversing. De laatste inbreng met 
succes komen zoals gezegd van Wim Derksen (zo’n 20 jaar terug) en Ben Roodbeen (3 jaar geleden). 

 
Het seizoen en verzorging 
Normaal gesproken wordt er 2 februari gekoppeld. In het voorjaar was Ben ‘niet goed te pas’. Het plan moest 
worden omgegooid. Doordat Ben in de lappenmand zat dit voorjaar werd er pas eind maart gekoppeld. Het is 
goed bevallen. Grote kans dat het volgend jaar weer zo gebeurt. Ben: ‘Het is wel makkelijk. Je hoeft de duiven 
niet meer te scheiden als ze een jong hebben grootgebracht en je kan gelijk starten met het seizoen. Het enige 
nadeel is de wat latere jongen. Deze zijn nu op de navluchten ingespeeld, op de eerste ronde van de kwekers na.’ 

Alle vliegduiven mogen 1 jong grootbrengen. In vier rondes worden 60-70 jongen gekweekt, met name van de 
kwekers. In april en mei worden alle duiven ingespeeld met de vereniging. Zelf africhten doen ze niet of 
nauwelijks, hoewel sommige gedreven liefhebbers hier wel succes mee lijken te hebben. Aloys en Ben: ‘Wij laten 
het kaarsje niet aan 2 kanten branden. Onze oude duiven moeten jaarlijks 2 marathonvluchten doen, en de 
jaarlingen éénmaal.’ De mannen spelen al jaren met 30 koppels duiven op nest. Verder hebben zij nog 8 
kweekkoppels. In het vlieghok hebben ze roosters op de vloer, zodat er niet telkens moet worden schoongemaakt. 

Het voeren van de duiven is vrij eenvoudig. De oude duiven worden royaal gevoerd, er ligt meestal wel een beetje 
voer in het hok. Als alles is opgegeten, wordt er weer bijgevuld. Drie- of viermaal daags in de zomer. Er is altijd 
grit/roodsteen en vitamineral op het hok. Dit wordt geregeld ververst. Het voer is in het seizoen vliegvoer, wat in 
de kweekperiode soms wordt aangevuld met kweekvoer. In de winter worden alle duiven geënt tegen PMV en 
pokken. In de periode 2014 tot en met 2016 is er op aanraden van andere goede liefhebbers geënt en gekuurd 
tegen paratyfus. Sinds 2017 is dat weer afgeschaft. Ben en Aloys zagen geen verschil. Dat ze zoveel mogelijk de 
duiven natuurlijk willen houden, speelde ook een rol.  
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De duiven die het hem deden 
Bij de Marathon Noord tellen alleen 
de twee bovenste van de lijst. Dat is 
bekend. Vaak zie je bij de 

prijswinnaars dat ze één of twee 
topduiven hebben, die het 

kampioenschap binnenhalen. Daar is 
natuurlijk niets mis mee, want je 
moet wel die toppers hebben. Ben en 
Aloys Löwik hebben echter iedere 
vlucht een andere topper die de 
punten binnenhaalt. Op St. Vincent 

hadden de broers uit Almelo 8 duiven 
mee en 4 vlogen zichzelf in de 
prijzen. De eerste duif voor de 
Marathon Noord was de NL13-
1718007. Zijn won de 30e St. Vincent 
in de Marathon Noord (59e 
nationaal). Deze duivin is een volle 

zus van de 1e nationaal Cahors 2012. 
Zelf won ze voor haar mooie prijs op 

St. Vincent 2017 de 38e NPO Limoges 
en de 51e nationaal Cahors 2016. De 
vader van deze duivin is ‘Sammy’.  
Hij won o.a. de 75e nationaal 
Bergerac tegen ruim 14.000 duiven. Kort in zijn stam zitten Löwiks topduiven als ‘De St. Vincentdoffer’, 

‘Münchenduif’, ‘De Perpignan’ en ‘de Barcelona’, die de 74e nationaal Barcelona won. De moeder van ‘de 007’ 
komt uit de 1e Internationaal St. Vincent met een dochter van ‘Rooie Sien’,  een topper van het hok van Ben en 
Aloys.  
‘Boris’ de NL12-1144121 was hun tweede duif. In de competitie won hij de 37e St. Vincent en de 76e nationaal. 
Eerder won deze doffer o.a. de 129e nationaal Orange 2013, 67e NPO Bergerac 2014 en de 40e NPO Bergerac. De 
vader van ‘Boris’ komt uit een zoon van de 1e Internationaal St. Vincent met een dochter van de 1e NPO Mont de 

Marsan. De moeder van deze doffer is een dochter van de 2e NPO Bergerac, die tevens de 25e nationaal St. 
Vincent won. Dit is ‘De Matador.’ De moeder van ‘Boris’ is eigenlijk helemaal ingeteeld naar de 1e Dax van de VNC 
van 1990. Op Bergerac pakte ‘Boris’ de punten met de 54e Bergerac in de Marathon Noord-competitie. Het was 
tevens de 226e nationaal. Op deze vlucht hadden ze 7 prijzen van de 10 gezette duiven. Hun eerste duif (de 4e 
getekende) pakt de 36e nationaal. Dit was de NL16-1128031, omgedoopt tot ‘Dark Lady’.  Voor deze duivin was 
Bergerac haar eerste marathonvlucht. De vader komt van Ben Roodbeen uit Renkum. Hij komt uit broer Dima 2 

met een zus van Misha. Twee topduiven van Ben. De moeder van ‘Dark Lady’ komt uit een doffer van Jan Becker 

uit Nijverdal uit zijn Jan Peters-duiven met een dochter van ‘De Dax-doffer’. Tussen St. Vincent en Bergerac 
hadden de Gebr. Löwik op Dax 6 duiven mee en 3 prijzen. De eerste duif was de NL13-1718091, ‘Coco’. Zij won 
de 3e Dax in de Marathon Noord, tevens de 6e nationaal. ‘Coco’ won eerder o.a. de 39e NPO Albi in 2016 en de 
40e St. Vincent 2016 in de NU-zone. De vader van ‘Coco’ komt van het soort van Jan Peters uit Bemmel. Hij komt 
uit een zoon van de 1e nationaal Mont de Marsan met een dochter van ‘Het Kweekertje’, toen gekoppeld aan de 
duifkampioen van Afdeling 8. De moeder van ‘Coco’ komt eveneens uit super materiaal. De vader van deze duivin 
is Opa (uit Dax-doffer met de 3e nat. Bordeaux) en de moeder is ‘Het Goudmijntje’. Zij won o.a. de 11e nationaal 

St. Vincent, de 34e nationaal St. Vincent en de 41e nationaal Tarbes. De tweede duif voor de Marathon Noord won 
de 151e Dax (tevens 401e nationaal). Met al deze duiven samen werden de Gebr. Löwik ook nog eens 4e 
Criterium der Azen van de Marathon Noord. 
 
Tot Slot 
Het was geweldig leuk om kennis te maken met Ben en Aloys Löwik en Bens vrouw Pauline, die dit jaar voor de 

duiven een enorme steun is geweest, omdat het met Ben niet altijd even lekker ging. Deze liefhebbers beschikken 
over een geweldige stam duiven, wat ook is af te lezen als je hun duiven ziet. Ik wil ze daarom ook nogmaals 
feliciteren met de podiumplaats op de middaglossing bij de Marathon Noord … ook namens Mike. Ik hoop in de 
toekomst nogmaals een verslag van deze mannen te maken met een prachtige duivenstam! 

 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Combinatie de Gunst uit ‘t Harde wint Criterium der Azen Middaglossing 2017 

Op een heerlijke maandag brachten René Koeman en de auteur een bezoek aan Combinatie de Gunst in ’t Harde. 
Wonend aan de rand van een terrein van het Gelderslandschap en kasteel Zwaluwenburg speelden zij dit jaar 
super op de middaglossingen. 

Verrast waren zij met de telefonische felicitatie van René Koeman over de winst van het Criterium der Azen 2017. 
Er waren in 2017 slechts 2 liefhebbers die alle 6 de getekenden pakten over drie vluchten. Ook de nummer 2, 

good old Herman Brinkman uit Tuk flikte 
dit kunstje. Een superprestatie na het 

slechte jaar in 2016 met twee diefstallen. 
 
De combinatie de Gunst allerlei 
De Combinatie de Gunst bestaat uit vader 
Jan, moeder Ans en de zonen Aart en 
Albert. 
De combinatie is gestart met de 

marathonvluchten in 2009. Ans is fokster 
van Cocker Spaniëls. Op een dag ging zij 
kijken bij de vrouw van Bennie de Vries 
naar de honden. Jan is meegegaan en zo 
is het contact ontstaan. Er werden 30 
eieren gekocht waar uiteindelijk 2 toppers 

van overbleven. Verder zijn er duiven van 
Arjan Beens, Benno Kastelein, Aart Hup, 
Gerrit Jan van Vilsteren en Nanne Wolf 
toegevoegd. 
Het Zuid-Oosten gerichte hok heeft 6 
afdelingen. Daarnaast is er nog een los 
kweekhok. Golfplaten op het 

lessenaarsdak en grote spoetnikken aan 
de voorzijde. Ondanks dat men aan de rand van het bos woont, hebben ze dit jaar weinig last gehad van 
roofvogels. Het scheelt van jaar tot jaar, maar dit jaar was het relatief rustig. 
Wel hebben ze 2 jaar geleden een marter in het hok gehad. Vader Jan ging vroeg naar zijn werk en heeft 
waarschijnlijk de marter gestoord. 13 dode duiven en de koppen van deze zijn nooit meer gevonden. Als reactie 
hierop zijn alle golfplaten dichtgemaakt zodat er niets meer in en uit kan. Dit incident heeft impact gehad op de 
opbouw van het hok. Meerdere goede duiven zijn toen gesneuveld. 

 
De duiven worden op het nest gespeeld en worden zo laat mogelijk in het voorjaar gekoppeld. De overjarigen 
krijgen alleen de vitessevluchten en de 1 nacht mand midfondvluchten. Dan zijn ze klaar voor de 

marathonvluchten. De jaarlingen krijgen alle vluchten tot en met de eerste dagfondvlucht en zijn dan klaar voor 
Perigueux. De combinatie denkt er wel aan om het programma voor de jaarlingen iets te veranderen, maar deze 
beslissing zal vast vallen gedurende de winter na een aantal discussies. In principe wordt het hele koppel gespeeld 

op een vlucht. 
 
Medisch gezien zit de combinatie dicht bij het vuur. Moeder Ans is namelijk assistente bij Nanne Wolff. Om de 14 
dagen gaan er duiven mee naar de praktijk en worden ze onderzocht. Als er iets is, wordt er wat gedaan. Bij 
terugkomst van de duiven vinden ze in eerste instantie schoon water, maar ‘s avonds wordt er BS aan het water 
toegevoegd. Dit is na elke vlucht dat de duiven in de container gezeten hebben. Er wordt dus na de vlucht 
ontsmet en niet voor de vlucht. Ook wordt Nanne als raadgever geprezen. 

De jongen krijgen in principe de taartvluchten en met een 10 tal heeft men dit jaar deelgenomen aan de jonge 
duivenvluchten om de vereniging te steunen om op het aantal benodigde inkorvers te komen. 
 
De Criterium der Azen duiven 
Op St.Vincent is de eerste getekende de 14-832 alias Chepetto en deze wordt als tweede duif geklokt. Wint de 
193e nationaal Sector 3 en de 74e Marathon Noord. Dit is een duif uit de Bennie de Vries lijn van de combinatie. 
De 11-831 alias de Klapper stond als de tweede getekende. Deze duif is een vaste duif van de combinatie die 

altijd levert. Hij heet de Klapper omdat hij zijn broedbak verdedigd met het klappen van zijn vleugels. Bij 
binnenkomst van de combinatie op het hok staat hij al klaar in zijn broedhok. Hij wordt geklokt als derde duif van 
de combinatie en wint de 472e nationaal sector 3 en de 157e Marathon Noord. Ook deze doffer is uit de lijnen van 
Bennie de Vries. 
De combinatie had 7 duiven mee en klokt er 5 in de prijzen. 
 

Op Dax heeft de combinatie 10 duiven mee en heeft een supervlucht met 9 in de prijzen. Als eerste getekende 
stond de blauwe 14-891. Deze wordt geklokt als derde duif met een 112e nationaal sector 3 en een 43e Marathon 
Noord. Deze duivin is de partner van de Klapper en is van het soort Bennie de Vries. 
De Klapper is wederom de tweede getekende en wordt als 8e duif geklokt met een 466e nationaal Sector 3 en een 
182e Marathon Noord. 
 



35 

 

En op de laatste Marathon Noord vlucht 
Bergerac hebben ze wederom 10 duiven mee 
en 5 prijzen. 
Als eerste getekende staat wederom de 
Chepetto en deze wordt geklokt als 2de duif 

van de combinatie met een 348e nationaal 
sector 3 en 74e Marathon Noord. 

Als tweede getekende staat de 15-730. Deze 
wordt geklokt als 3de duif met een 649e 
nationaal sector 3 en 139e Marathon Noord. 
Deze duif is er eentje uit de lijnen van Nanne 
Wolff. 
 

Als getekende duiven heeft de combinatie dus 
4 duiven gebruikt om de titel in de wacht te 
slepen. 
Hieronder in een tabel. Aank = Aankomend op 
het hok, Get = getekende, SMN = prijs bij 
Marathon Noord en s3 = de prijs in sector 3. U 
kunt dus zien dat ook wanneer duiven niet bij 

de eerste twee getekende stonden, toch hun 
aandeel hadden aan de hokprestatie. 

Duif  St. Vincent Dax Bergerac 

 aank get SMN  s3 aank get SMN s3 aank get SMN s3 

11-831 3 2 157 472 8 2 182 466     
14-832 2 1 74 193 1 3  38 2 1 74 348 

14-891 1 3  176 3 1 43 112     
15-730     2 9  74 3 2 139 649 

 
Ten tijde van het bezoek zitten de meeste vliegers op hun laatste nest en genieten ze van de rust. Buiten trainen 
doen ze al niet meer vanwege de dreiging van de roofvogel. De enige duiven die nog buiten trainen zijn de jongen 
en een paar oude duiven worden dagelijks gelapt voor de laatste vlucht van het jaar Limoges. 
 
2017 was een super jaar voor de Combinatie en wij hopen dat we hen kunnen huldigen op de Feestmiddag van 28 
Oktober a.s. 

Bedankt voor het hartelijke ontvangst. We hebben al een afspraak voor 2018 staan om weer langs te komen voor 
een reportage…….. 
 
Auteur 

Arjan van Gent 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

De Klapper 
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Eindstand en winnaars geldprijzen ochtendlossingen 

Kampioenschap sponsor: 1e plaats: Juwelier Peereboom 
Kampioenschap sponsor: 2e plaats: van der Sluis duivenkliniek 
 

 
Nr Naam Woonplaats Punten  Geldprijs  

1 GA Tiemes Didam 2.998,16  € 750  

2 Jelle Jellema Nijverdal 2.993,60  € 400  

3 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 2.991,60  € 300  

4 Y.N.M. Kaptein Akersloot 2.990,55  € 250  

5 Jan Grootoonk Bant 2.990,01  € 200  

6 Comb J.Hommes en Zonen Akersloot 2.989,65  € 150  

7 Th. & B. Burgers Weurt 2.989,50  € 100  

8 W. Kuijt Lunteren 2.986,78  € 100  

9 Bernard van der Horst Groesbeek 2.986,54  € 100  

10 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 2.978,57  € 100  

11 Jan Schreurs Nieuw Vennep 2.976,88  € 50  

12 Tim Hage Woerden 2.976,72  € 50  

13 E.L.T. Hendriks Groesbeek 2.974,57  € 50  

14 H.B. Wegh Lochem 2.971,79  € 50  

15 G. Rigter Amstelveen 2.971,67  € 50  

16 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de 
Hoef 

2.966,88  € 25  

17 C van Haarlem Terborg 2.965,91  € 25  

18 Gerrit van der Perk Nunspeet 2.962,54  € 25  

19 Peter Homan Zwanenburg 2.957,77  € 25  

20 Jan van Straten Utrecht 2.952,63  € 25  

21 Dirk Altenaar Giesbeek 2.952,07  
22 Team Vollebregt Wassenaar 2.951,89  
23 Flip Hoogervorst Ter Aar 2.948,67  
24 John Hardebol Castricum 2.936,94  
25 J.D. van Egmond en Dcht. Katwijk a/d Rijn 2.895,18  
26 Comb. Foppen-Vlijm Harderwijk 2.888,33  
27 Comb. Hartog Laren NH 1.999,49  
28 Marlon Kok Ransdorp 1.997,51  
29 Harry Hendriks Vinkeveen 1.995,14  
30 P. Heikamp & v. Doorn Zetten 1.992,71  

 

 

Alle gewonnen geldbedragen worden rond de datum van de feestmiddag via de bank overgemaakt. 
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Criterium der Azen ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Barc 1e Barc 2e Mars 1e Mars 2e Perp 1e Perp 2e  Totaal 

1 Bernard van der Horst Groesbeek 999,9 997,69 986,74 984,6 997,47 999,9 5.966,30 

2 Th. & B. Burgers Weurt 999,55 995,04 989,65 999,85 977,89 990,1 5.952,08 

3 Team Vollebregt Wassenaar 995,35 999,72 963,45 958,14 988,72 983,47 5.888,85 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Piet Laan Bernard van der Horst Groesbeek 

Theaterbon €75 Piet Laan Bernard van der Horst Groesbeek 
 
 
 
Beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer  2014  2015  2016  Totaal 

1 Bernard van der Horst Groesbeek 1-1475444 1.981,15 1.991,26 1.997,37 5.969,78 

2 Th. & B. Burgers Weurt 2-1350910   1.997,41 1.977,44 3.974,85 

3 Comb. Bosman Doetinchem 2-1318723 999,55 997,9 1.967,21 3.964,66 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Marcel Tromp Bernard van der Horst Groesbeek 

Theaterbon €75 Marcel Tromp Bernard van der Horst Groesbeek 
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Sponsorprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen bokaal Juwelier Mike Peerenboom GA Tiemes Didam 

  Ereprijs ZLU De Zuid Limburgse Unie GA Tiemes Didam 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord GA Tiemes Didam 

  Samsung Galaxy Tab E Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

2 Kristallen bokaal Van der Sluis duivenkliniek Jelle Jellema Nijverdal 

  Kobo E-reader Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

3 Kristallen bokaal Stichting Marathon Noord B. v Holland en Zn. Ede Gld. 

  Nikon Coolpix camera Stichting Marathon Noord B. v Holland en Zn. Ede Gld. 

4 Koffiepad apparaat Stichting Marathon Noord Y.N.M. Kaptein Akersloot 

5 Theaterbon 75,00 Stichting Marathon Noord Jan Grootoonk Bant 

6 Theaterbon 75,00 Stichting Marathon Noord Comb J.Hommes en Zonen Akersloot 

7 3 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV Th. & B. Burgers Weurt 

8 3 zakken Derksen voer Derksen voeders W. Kuijt Lunteren 

9 2 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV Bernard van der Horst Groesbeek 

10 2x tegoedbon zak voer Eemland diervoeders W.H. Murk & Zoon IJsselstein 

11 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten Jan Schreurs Nieuw Vennep 

12 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten Tim Hage Woerden 

13 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten E.L.T. Hendriks Groesbeek 

14 Tas levensmiddelen Coop supermarkten H.B. Wegh Lochem 

15 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten G. Rigter Amstelveen 

 
 

 
 
Supercup Marathon Noord  
 

Nr Naam Woonplaats St. Vincent Barcelona Dax Marseille Bergerac Perpignan  Totaal 

1 Bernard v.d. Horst Groesbeek 0 1.997,59 0 1.971,34 0 1.997,37 5.966,30 

2 Th. & B. Burgers Weurt 0 1.994,59 0 1.989,50 0 1.967,99 5.952,08 

3 Team Vollebregt Wassenaar 0 1.995,07 0 1.921,59 0 1.972,19 5.888,85 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Toppigeons Bernard van der Horst Groesbeek 

Theaterbon €75 Toppigeons Bernard van der Horst Groesbeek 

 
 
 
 
 
 
Herman van der Velden Trofee 
 
Comb. Steenbeek en Zn, de Bilt 
 

Barcelona 18e  
 

St.Vincent 7e 

 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Anoniem Comb. Steenbeek en Zn De Bilt 

Theaterbon €75 Anoniem Comb. Steenbeek en Zn De Bilt 
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Geert Tiemes uit Didam 1e kampioen ochtendlossing Marathon Noord 2017 

Om bij Marathon Noord kampioen te worden over de drie ochtend lossingen Barcelona, Marseille en Perpignan 
mag je geen vlucht verslappen met je aangewezen duiven. Drie jaar geleden stond Geert na twee vluchten in de 
top drie maar je zult op elke vlucht een van je twee getekenden moeten draaien en dat lukte toen op Perpignan 

niet. Nu in 2017 pakt Geert dan wél op alle 3 vluchten een getekende met het 1e kampioenschap als resultaat. 
Samen met Mike Freriks ben ik op bezoek geweest bij Geert die samen met zijn vrouw Trees aan de 
Koeleplekstraat in Didam woont. Geert gaat dit jaar 65 worden en heeft vanaf zijn achtste jaar al postduiven. Ze 
hebben samen twee volwassen zoons. Ik ken Geert al heel wat jaren en je kunt hem typeren als vastberaden en 

doelgericht. Sinds een jaar is Geert lid van de nieuwe 
fusie vereniging “De Vredesbode” in Didam. Voorheen 
was hij lid bij “De Rode Doffer” in Loil waar hij veel 
werk heeft verricht in het bestuur. Vorig jaar is zijn 
oude club gefuseerd met “De Luchtbode” en is er in 
Didam 1 nieuwe vereniging opgericht “De Vredesbode”. 
Hier wordt ook nationaal ingekorfd en vervliegen ze 

attractie prijzen waar Geert o.a. actief mee bezig is om 
het een beetje leuker te maken in de club.  
 
Hokken en duivenbestand 
Dat Geert handig is in de bouw (daarin heeft hij zijn 
boterham verdiend), kun je terug zien aan zijn hokken. 

Er staat een stenen hok van een meter of tien met 
verschillende afdelingen. Links daarvan staat een 
aangebouwd houten hok voor de drie rondes jonge 
duiven. We hebben ook even een kijkje genomen in de 
hokken en dan kom je in een ruime accommodatie dat 
voor een gedeelte in de grond is gemetseld en waarin 
alles spik en span is, maar zeker doordacht gemaakt. 

Mooie uitgewitte hokken met veel lucht en op veel 
plekken roosters. In het onderhok kwamen we een 
verwarming tegen die ,als het voorjaar koud en klam is 
of de duiven in bad zijn geweest, even aan kan. Wat 
betreft de jonge garde speelt Geert een clubje op de 
vroege toer, de rest gaat op de navluchten en een 
clubje gaat mee met de taartvluchten. Hij doet dit om 

risico’s te spreiden maar zeker ook om alle jongen uit 
de diverse rondes aan de tand te voelen. Hij bereidt 
zijn jongen goed voor door er enkele malen op uit te 

trekken en ze dan één voor één los te laten.  
Zijn duivenbestand bestaat uit 22 weduwnaars en 26 
nestkoppels waarvan hoofdzakelijk de dames worden 

gespeeld. Tijdens het vliegseizoen trainen de 
weduwnaars twee maal per dag en eenmaal per week 
rijdt Geert naar Oss om ze te lappen. Het hele jaar door 

gaan hier de duiven los en af en toe heeft hij last van de kromsnavel en dan is het een paar dagen goed opletten. 
Verder kweekt hij 100 jongen en heeft hij 12 kweekkoppels die voor een heel groot gedeelte afkomstig zijn van 
Jelle Jellema uit Nijverdal. Geert ging in 2011,2012 en2013 samen met Peter Wanders naar Jelle om daar nieuwe 
duiven aan zijn stam toe te voegen. Dat was toen een schot in de roos. Hij had wat nummers op zijn lijstje staan 

waar hij wat uit wilde hebben, en nu naderhand heeft dat goed uitgepakt. Vooral uit de kinderen van ‘Silvie’ (3e 
intern. Barcelona 2014) pakt goed uit in Didam. We hebben een paar duiven in de hand gehad en wat opvalt is 
dat ze eerder klein zijn dan groot, felle ogen hebben en atletisch zijn en wat onrustig in de hand. Buiten de 
Jellema´s heeft hij wat Nico Volkens duiven. Het uiteindelijke doel van Geert is om in de toekomst een leuk 
ploegje te kunnen spelen op Barcelona.  
 
 

Prestaties 2017 
Kijk je naar het afgelopen seizoen, dan mag deze de boeken in als een succesvol jaar op alle disciplines getuige de 
vele kampioenschappen. Naast zijn 1e kampioenschap op de ochtendlossing is Geert ook 4e geworden op de 
Supercup waarbij hij op drie van de zes vluchten alle twee getekende draait. In afdeling 9 op de meerdaagse fond 
is Geert 5e onaangewezen en 8e aangewezen geworden. Bij het VNCC is hij 5e kampioen onaangewezen en in 
Kring III afd. 9 werd hij 1e onaangewezen en 2e aangewezen op de meerdaagse fond.  

 
Volgens Geert is er overigens weinig verschil tussen de ochtend- en de middaglossing duiven het draait volgens 
hem meer om de voorbereiding. Zo is het voor hem logisch om de lijn Orange (jaarling)-Marseille-Perpignan-
Barcelona te spelen. Hij ziet dit als een logische voorbereiding op de langere termijn. Ze moeten leren om door 
het Rhonedal te vliegen met verraderlijke wind.  
Zijn voer koopt hij bij de drie plaatselijke verkooppunten in Didam. Dat mengt hij en Geert voert zeker niet teveel. 
Verder krijgen ze allerhande en de nodige bijproducten. Voor ontsmetting geeft hij na de vlucht een elixer van Dr. 
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Peter Boskamp in het water. Medisch laat hij zijn duiven nakijken door Nanne Wolf en dit gebeurde dit seizoen 
twee maal.  
 
Geert zijn programma bestaat uit de Marathon Noord vluchten en de 7 vluchten welke meetellen bij het VNCC. Hij 
heeft dit seizoen in totaal 65 duiven ingekorfd en er 38 gedraaid, 58 % prijs inclusief zijn jaarlingen. Zijn vroegste 

prijs in afdeling 9 was een tweede op Orange en zijn slechtste was een 83e plek op Cahors tegen 1226 duiven. Op 
Agen(22.45 uur), Orange(21.15 uur ) en Marseille(22.10 uur) draait hij als het bijna donker is. Daarmee is hij hier 

in het oosten van het land een van de weinigen die op dezelfde dag een duif thuis kreeg. In die weken was er 
absoluut vorm op Geert zijn hokken. Voor de ZLU vluchten pakt Geert steevast zijn fiets en fietst dan tien 
kilometer heen en weer om in te korven in Giesbeek. Je kunt dan rustig een biertje drinken en het is daar allemaal 
prima geregeld. Fietsen is wat hij trouwens erg veel doet samen met Trees. 
 
Klasseringen op de ochtendlossing bij Marathon Noord 

Zoals u wellicht weet moet je om kampioen te worden bij Marathon 
Noord op de ochtendlossing op de vluchten Barcelona, Marseille en 
Perpignan elke keer een van de twee getekende duiven klokken.  
Op Barcelona ( 1208 km)pakt Geert, in het schemer op zondag om 
21.52 uur, zijn tweede getekende een nestduivin 14-1680733. Als 
jaarling op Orange vloog ze reeds een 92e in sector III van 5024 
duiven. Deze dame had drang op een jong van een dag of vijf. Ze 

klasseerde zich daarmee als 6e bij SMN. Van de drie gespeelde 
duiven heeft Geert er een terug gekregen, het was dit jaar dan ook 

een onwaarschijnlijk zware klus voor onze gevleugelde vrienden. 
Op Marseille( 982 km) pakt hij in het donker om 22.10 uur zijn 
tweejarige blauwe weduwnaar 15-1438775. Na Agen dit jaar waar 
deze doffer om 22.45 uur arriveerde had Geert veel vertrouwen in 
zijn ‘775’. Hij werd dan ook als 1e getekende gezet en in onze 

competitie was hij goed voor de 13e duif.  
Op de laatste vlucht Perpignan (1063 km) pakt Geert wederom zijn 
1e getekende. Ditmaal een kraswitpen nestduivin 14-1680812 om 
9.24 uur (neststand: een groot jong en al een week zonder doffer). 
Goed voor plaats 14 bij Marathon Noord. Dit jaar was ze op 
St.Vincent ook zijn 1e duif met een 54e in Sector III tegen 3093 

duiven. Om vervolgens 2 weken voor Perpignan vanaf Orange een 
98e te vliegen in Afdeling 9. Op Perpignan pakt Geert overigens 4 
op 4. 
 
Tot slot 
Geert doet er alles aan om top te presteren. De successen komen 

echt niet zomaar aanwaaien. Gemiddeld is hij in het seizoen zeven 

uur per dag met zijn duiven in de weer en dat hij niets aan het 
toeval overlaat zal u niet verbazen. 
Als eerste eindigen in onze competitie is voor weinig mensen 
weggelegd, kijk je dit jaar naar de top drie dan sta je tussen twee tophokken Geert, maar je mag ze dit jaar “op 
de kop kieken” zoals je dat zo mooi zei. Geniet er maar met volle teugen van want het blijft uniek.  
Gefeliciteerd namens ons en bedankt voor jullie gastvrijheid en gezellige ochtend. Tot zaterdag 28 Oktober in 
Doetinchem. 

 
Auteur 
Patrick Sticker 
 
 
 
 
 

Kampioenschapsponsors 2017 
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Jelle Jellema, Nijverdal, 2e Ochtendlossing Marathon Noord 

Als je zonder een naam te noemen een verhaal vertelt dat als volgt gaat: Er is een competitie in de Noordelijke 
helft van Nederland. In deze competitie doen honderden liefhebbers mee. Er is een onderdeel dat gaat over de 
vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan. Alleen de twee bovenste van de lijst tellen voor deze competitie. In de 

periode van 2015 tot en met 2017 is er een liefhebber die achtereenvolgens 3e, 1e en 2e is geworden en mensen 
mogen raden wie dat is, dan denk ik dat meer dan 90% zal zeggen: ‘Dat moet Jelle Jellema zijn! Niemand vliegt 
er de laatste jaren zo constant als hij!’ En dan moet je als opgever van dit raadsel alleen maar instemmend en 
met veel respect knikken, want inderdaad … niemand anders is hier toe in staat. 

 
Vooraf 
De laatste seizoenen heb ik veel mogen 
schrijven over en met Jelle Jellema uit 
Nijverdal. Voor de site en het boekje van 
Marathon Noord. Voor de site, de 
uitslagenboekjes en het kampioenenboekje 

van de Fondunie 2000. En nu leest u over 
2017 en de wederom schitterende 
prestaties die zijn geleverd door de 
vliegende dierenarts met zijn duiven. U 
zult stukjes herkennen (daar ontkomen we 
niet aan). De kracht van herhaling is 

waarmee uw (parate) kennis wordt 
vergroot. En u zult ook weer nieuwe 
dingen lezen. Al met al hoop ik dat u weer 
geniet van dit artikel. 
 
Nog even in het kort de liefhebber 
Jelle Jellema is een grootheid in de 

marathonduivenwereld. Jelle is begonnen 
samen met zijn vader in het Friese 
Steggerda met duiven van Piter Beerda 

(Het Fondkoppel) met een mooie inbreng van Zwart Goud van Akkermans. Later heeft Jelle topduiven ingekruist 
zoals zonen van Miss Gijsje van Arjan Beens, duiven van het stamkoppel van Harold Zwiers en duiven van Hugo 
Batenburg. Zo is zijn stam sterker en sterker aan het worden. De grootste reden van deze groei is Jelle zelf. Hij zit 
nooit stil. Hij is altijd op zoek naar verfijning van de verzorging, de trainingen en op zoek naar goede duiven om in 

zijn goede stam in te brengen. De nieuwe inbreng slagen niet allemaal, maar er zitten gelukkig ook duiven bij die 
de stam verrijken. Nog even een greep wat hij de laatste jaren heeft gewonnen: 6e en 9e nationaal St. Vincent 
ZLU 2015, 5e en 6e nationaal Pau 2016, 3e en 10e nationaal Barcelona 2016, 13e nationaal Marseille 2016, 3e en 

6e nationaal Narbonne 2016 en 3e en 9e nationaal Perpignan 2016. In 2017 kwam daarbij o.a.: 2e nationaal 
Barcelona, 18e nationaal Narbonne en 2e en 11e nationaal Perpignan. 
 

De duiven van het 2e Kampioenschap Ochtendlossing 
Op Barcelona bleef helaas de 1e getekende, Evi, achter. De tweede getekende was de NL14-1559583. Deze 
topduivin wordt Rena genoemd. Ze won vorig jaar de 5e nationaal Pau en de 30e nationaal Marseille. Dit jaar 
pakte ze in de Marathon Noord de 17e Barcelona en de 27e Perpignan. Dit was goed voor de 132e nationaal 
Barcelona en de 350e nationaal Perpignan. Hiermee zorgde zij voor het belangrijkste aandeel in het 2e 
Kampioenschap Ochtendlossing van Jelle. De vader van Rena heet Roman. Hij is een zoon van Blauwe Benno met 
Romee. Blauwe Benno won in 2015 als enige Barcelona-ganger prijs op Barcelona en won daarnaast 6 prijzen 

binnen de eerste 100 van diverse NPO-vluchten, waaronder de 3e NPO Bergerac. Blauwe Benno is gekweekt door 
Benno Kastelein uit een doffer van Harold Zwiers (Zoon Limoosje) met een duivin van Jelle (Inteelt Saffier). 
Blauwe Benno stond op Romee, één van de beste middaglossingsduiven die er in Nederland ooit heeft 
rondgevlogen (ze won o.a. 3e nat. Bergerac, 3e nat. Orange, 3e NPO St. Vincent, 5e nat. Brive en 6e NPO 
Aurillac). Zij komt uit een doffer (Inteelt Saffier) van het eigen soort en een duivin van het soort van Volkens 
(dochter Jackpot). De moeder van Rena is Evi, de eerst getekende van Barcelona 2017, die dus helaas achter 
bleef. Zij was één van de beste duiven van Jelle. Ze won voor 2016 3 prijzen bij de eerste 150 in groot verband, 

waaronder de 27enationaal Perpignan in 2015. In 2016 won ze de 10e nationaal Barcelona en de 9e nationaal 
Perpignan. Zij komt uit een zoon van Miss Gijsje met Mr. Beautiful met ‘Sophie,’ die o.a. de 3e, 13e en 29e 
nationaal St. Vincent won en de 15e nationaal Bordeaux. Zij is een dochter van Orion en Mirna.  De tweede duif 
die zorgde voor het behaalde Kampioenschap is de NL2015-1320979. Zij won de 18e Marseille in de Marathon 
Noord, wat goed was voor de 157e nationaal. Deze duivin gaat door het leven als Silke. In het seizoen 2016 won 
ze de 631e nationaal Agen ZLU en de 3e nationaal Narbonne. De vader van Silke is de zoon van Miss Gijsje en Mr. 

Beautiful van Arjan Beens, Hij is bijvoorbeeld ook de vader van Evi (9e nationaal Perpignan en 10e nationaal 
Barcelona). De moeder van Silke is Het Klein Kweekstertje, die ook de moeder is van Silvie (3e Internationaal 
Barcelona 2014). Het Klein Kweekstertje vloog zelf onder andere de 18e nationaal Bordeaux in sector 4. Het Klein 
Kweekstertje komt uit Jaguar (zoon Zwart Goud met Mini), die o.a. de 36e nationaal Bergerac won, met Meike. 
Meike won o.a. de 9e nationaal St. Vincent en komt uit Lucas, een kweker van meerdere goede duiven. 
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Nog enkele vragen aan Jelle 
Was je verzorging anders dan in 2016? Jelle: ‘Hetzelfde! Ik heb mijn 
duiven vaak gecontroleerd op ‘Het Geel.’ Eén keer hadden wat 
duiven het geel … na Mont de Marsan en die duiven zijn individueel 
behandeld. Op Agen had ik door 8 dagen mand wat scheefvliegers 

(o.a. duiven met dagfondbloed). De duiven hebben in de 
voorbereiding veel getraind, minimaal 1 uur trainen per dag (goed 

gevoerd). Vervolgens komen ze ineens 8 dagen stil te zitten in de 
mand en dan weer een hele dag en meer vliegen. Logisch dat er dan 
wat spierproblemen hebben.’ Hoe ziet de trainingsopbouw er uit? 
Jelle: ‘Zo snel mogelijk mee met de vluchten. Vooral met mooi weer 
moeten ze elke week mee. De beste 15 duiven zijn wat later 
ingeschakeld. Deze duiven hebben genoeg ervaring … voor hen is 

ritme genoeg.’ Veel liefhebbers hebben succes met jouw duiven. 
Geeft dat voldoening? Jelle: ‘Jazeker, het geeft ook weer een 
bevestiging dat het goede duiven zijn. Ik heb er veel plezier van!’ 
 
Tot Slot 
Het verhaal rondom de 2e nationaal Perpignan mogen we u, als 

lezer, niet onthouden. Jelle: ‘Ik sliep onrustig. Ik wist: ’s Nachts een duif krijgen, betekent gelijk een hele vroege 

duif. Ik werd 2 uur wakker van een trillende telefoon. Ik slaap in zo’n nacht toch al licht. Er kwam een appje 
binnen van Dennis Borkent: Je gaat vroeg pakken! Ik toch maar even naar buiten … met een lampje geschenen, 

zat niets. Ik kon toen niet meer slapen. 2 uur! Wat moet je doen? Ik dacht bij mezelf: ik ga de jongen alvast 
water en voer geven. Je doet gekke dingen midden in de nacht… Ik liep met de handen vol naar het hok. Het was 
pikkedonker toen ik richting het hok liep … In de verte kwam wat aan en dat kwam heel langzaam aanvliegen. Ik 
stond als aan de grond genageld … met mijn handen vol! De duif viel op mijn hoofd en gleed er aan de voorkant 
vanaf op de grond, mijn gezicht een beetje beschadigd (jammer dan!), ... ze vloog vervolgens tegen de ren … het 

was namelijk aardendonker. Zij ging daarna boven op het hok zitten. Met behulp van twee lokduiven kwam de 
duif na 20 minuten binnen. Wat een belevenis!’ … Het was ook weer een gezellige belevenis bij de familie Jellema 
op een natte vrijdag begin september. Namens Mike en mijzelf wil ik jullie danken voor de gastvrijheid en 
feliciteren met het behaalde kampioenschap in de Marathon Noord. Tot een volgend bezoek. 
 
Auteur 

Jaco van Nieuwamerongen 
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Ben van Holland en Zoon, Ede, 3e Kampioen Ochtendlossing SMN 

Zes duiven uitzoeken en verdelen over drie vluchten is een klus die nog wel te doen is. Maar op die drie vluchten 
op elke vlucht een vroege duif pakken is heel knap … geweldig knap. En zelfs op Marseille een hele vroege duif. 
Ben en Ronald van Holland uit Ede hebben het gedaan. Hiermee werden ze 3e Kampioen Ochtendlossing bij de 

Marathon Noord, terwijl ze ook al 1e op de Middaglossing waren. Het verhaal zet zich hier voort …  
 

Vooraf 
Ben is een fervent fietser. Sinds zijn (vroeg-) pensioen heeft hij daar 

extra tijd voor. Hij maakt tochten van vele tientallen kilometers. Vanuit 
Ede naar Millingen of Balgoy of Ewijk en naar het westen naar Woerden 
of Nederhorst ter Berg. Met onregelmatige regelmaat doet hij ook 
Veenendaal aan. Gewoon gezellig een duivenpraatje, een praatje over 
het leven en de lekkere eitjes van zijn zwager en zus komen dan mee 
naar het Kostverloren. Gewoon omdat Ben weet dat Jaco een eitje op 
brood of bij de nasi lekker vindt. Ik heb een tijdje twee leerlingen voor 

bijles in Ede gehad. Eentje aan het eind van de middag en eentje aan 
het begin van de avond. En dan even tussendoor bij Ben bijpraten over 
de duiven, een happie eten en Grada bakte met regelmaat heerlijke 
pannenkoeken voor haar kleindochter en voor Jaco. U, als lezer 
begrijpt, dat deze mensen in mijn hart zitten. Niet vanwege de 
pannenkoeken (ook lekker) maar vanwege de ongedwongen 

gezelligheid en het leuke praatje. Ik zeg niet dat ik net zo blij als de 
familie van Holland was met deze prestaties, maar wel heel blij … de 
gunfactor is in deze maximaal! Dit maakt duivensport leuk! 
 
3e Ochtendlossing 
Ben heeft zich dit jaar gericht op de zes vluchten van de Marathon 
Noord. Omdat hij een aantal jaar geen ZLU-vluchten heeft mee 

gedaan, waren de vluchten met een ochtendlossing een moeilijke klus. 
Op iedere vlucht met een Ochtendlossing werden er twee knappe 
duiven uit de Middaglossingsploeg gehaald en op Barcelona, Marseille 
en Perpignan gespeeld. Op iedere vlucht pakten Ben en Ronald een duif 
op tijd. Een hele knappe prestatie als je maar 6 duiven speelt op deze 
drie vluchten samen. 
12-1240751 is de mede-winnaar van de 3e Ochtendlossing. Zij won de 

37e Barcelona SMN (244e nationaal tegen 4.504 duiven). Van de 
afstamming van deze duif is niets bekend. Het is een laatje van 2013. 
14-1611005 won de 7e Marseille SMN (81e nationaal tegen 2.528 

duiven). Deze duivin komt uit een doffer van Leen Broek via Aart van den Brink uit Renkum. De moeder van deze 
vale duivin is een kruising van een doffer van Wilfred Stiel met een duivin van Gerard van Tuyl. 
14-1772144 won de 18e Perpignan SMN (229e nationaal tegen 4.789 duiven). Deze doffer komt uit een 

samenkweek met Jan Hendriksen. De vader is van Jan en komt van wijlen Jan van Schaik uit De Klomp. De 
moeder is van Ben en Ronald. Zij komt uit de vader van de duifkampioen over de 3 jaar (‘De Leo’) met een duivin 
van A. Schults en znn (dochter Pikker). Deze doffer zat als jaarling in Den Helder na een dagfondvlucht en een 
paar weken later in Hilversum. Weer een paar weken later kwam hij op Bergerac normaal naar huis. Toen had hij 
het spelletje door. 
  
Verschil tussen middag- en ochtendlossing 

Ben en Ronald hebben nu goed gepresteerd op de middaglossing als 
ook op de ochtendlossing. De ideale liefhebbers om te vragen of er 
verschil is tussen de duiven die goed presteren op de ochtendlossing 
of op de middaglossing. Ben zegt er dit over: ‘Jaren heb ik ook geen 
ZLU gespeeld. Vroeger wel. We hadden vroeger een vroege op 
Marseille en die speelde later in zijn vliegcarrière ook een vroege 
prijs op de middaglossing. Dit jaar ging het zo. De duiven die we nu 

op ochtendlossing pakken, hebben we eerder op de middaglossing 
gepakt. Dus ik denk van niet dat er verschil in zit. De tweede 
getekende van St. Vincent miste, terwijl hij al verschillende mooie 
prijzen op de middaglossing had gevlogen. We hebben hem laten 
uitrusten en hopen dat hij weer in vorm zou komen. Toen we 
dachten dat hij goed was, ging hij naar Perpignan en toen was het 

wel raak.’ 
  
Verzorging 
Ben geeft zijn duiven voer van Matador, Natural, Beyers en Wielink. 
Dit voer wordt besteld door Elias van Bemmel en wordt geleverd op het adres van Gert van Kooten in Lunteren. 
Deze beide liefhebbers zitten ook in de club van Ben, wat het allemaal alleen maar makkelijk maakt als Ben wat 
nodig heeft. In de winter krijgen de duiven veel knoflook. Ben: ‘Ik heb afgelopen winter Koos Steenbeek uit De 

7e Marseille SMN 
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Bilt gesproken. Hij bevestigde wat ik al een paar jaar dacht. Blijf zoveel mogelijk van de medicijnpot af en probeer 
de duiven te ondersteunen met natuurlijke producten. We geven de duiven Bony SGR en Bronchovital. Verder 
krijgen de duiven twee keer in het seizoen een geel druppeltje van Jaap Koehoorn. Dit druppeltje wordt niet 
specifiek voor een vlucht gegeven, maar als ze lekker op het nest zitten. Ben kan ze makkelijk een druppeltje in 
de bek geven en dat doet hij dan twee keer per jaar. Naast deze producten geven de mannen uit Ede DuoKruiden, 

Usneagano en Blitzform van Röhnfried. De mest van de duiven wordt ieder jaar in januari/februari verzameld en 
dat wordt gecontroleerd door Vincent Schröder. Er zit de laatste jaren niets onder. Deze laatste jaren worden de 

duiven op deze manier makkelijk gezond gehouden. Een tip van Ben: ‘Het is zaak, als je een mindere vlucht hebt, 
niet in paniek te raken, maar van de duiven af te blijven. Hiermee wordt de medicijnpot bedoeld. Een goed advies 
lijkt me.’ 
 
Tot Slot 
Sinds dit jaar richt Ben zijn jonge duiven af met een één-voor-één lossing. Dit hoorde hij bij een forum van Tim 

Hage en later vertelde Tims broer Jan dat ook. Ben: ‘De jonkies leren veel op deze manier, want wanneer ze 
alleen in de lucht hangen, moeten ze zichzelf oriënteren in plaats dat ze in een koppel achter Haantje-de-Voorste 
aan vliegen. Ik heb veel plezier van deze manier van africhten. Ik denk dat ik er veel voordeel van ga krijgen.’ Tot 
slot: Ben, Grada en Ronald bedankt voor jullie verhalen, gezelligheid en uitleg. Jullie hebben een geweldige stam 
duiven en zullen in de toekomst nog veel mooie dingen laten zien met de duiven. Nogmaals van harte 
gefeliciteerd, ook namens Mike !!! 
 

Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Bernard van der Horst (Groesbeek) winnaar Supercup, Criterium der Azen en Asduif 3 jaar 

 

‘wordt vervolgd’! Dat waren de laatste worden van de reportage in 2015 nadat Bernard de overwinning op 

Marseille in Marathon Noord had opgeëist. Dat jaar was zeer succesvol met vele kopprijzen en kampioenschappen. 

Een bevestiging van de stijgende lijn en kwaliteit die op het hok  zit. Zoals wel vaker valt het niet mee om deze 

stijgende lijn vast te houden en voort te zetten. 2016 werd dan ook een stapje terug gedaan met wellicht iets 
minder aansprekende resultaten. Echter, nog altijd in de regionale top terug te vinden. In 2017 is het vervolgens 
weer ouderwetse hoogtij aan de Grafwegen in Groesbeek en krijgt Bernard met recht de titel ‘veelvraat van 
Marathon Noord toegedicht’.  

De geschiedenis laat zien dat de duivensport bij de 
familie Van der Horst teruggaat naar 1977 toen vader Jo 

ermee startte op het huidige adres. Zoals wel vaker ging 
de passie over van vader op zoon en raakte Bernard 
besmet met het duivenvirus. Eerst nog op alle disciplines, 
later, we praten dan over het jaar 1996, wordt de stap 
gemaakt naar de grote fond, en wel de middaglossingen. 
De duiven waarmee gestart werd kwamen van Jan 
Voestermans uit Roermond, Peter en Jan Janssen en Jos 

van Gerven, alle dorpsgenoten uit Groesbeek. Nadien 
kwamen er de duiven bij van Marcel Jansen en John 
Willems uit Ewijk, en Edwin Hendriks uit Groesbeek. Met 
Edwin heeft Bernard inmiddels sinds jaar en dag een 

gezamenlijk kweekhok en zo wordt het nageslacht op 2 
hokken getest. Deze samenwerking werkt met name 

doordat Edwin pas in het najaar vanwege capaciteit jonge 
duiven op de hokken kan hebben. De vroege jongen 
blijven daarom op de Grafwegen. Ook Edwin profiteert 
hiermee van de successen van Bernard, deze zijn immers 
een belangrijke graadmeter voor de selectie op beide 
hokken. Ook Edwin timmert hard aan de weg en heeft dit 
jaar diverse topnoteringen behaald. Wat opvalt is dat de 

basis van de huidige kolonie bestaat uit best  wat duiven 
op leeftijd. Vertrouwen houden in de kwaliteit. Het 
bijhalen gebeurt absoluut niet met grote regelmaat, maar 
als er dan wat bijkomt dan is het een bewuste keuze en 
moet het wat speciaals zijn. Zo kwamen er duiven van 
René Wiche uit Eijsden uit de lijn van de 1e Nationaal 
Marseille en 1e Nationaal Tarbes. Van Piet Overkleeft en 

Jan de Wijs kwam onder andere een dochter van de 1e 

Nationaal Tarbes. In 2005 werd een hele beste doffer 
geboren en wel de ‘328’, ook wel de ‘Janssen-Jansen’. 
Een doffer afkomstig van duiven van Jan Janssen uit 
Groesbeek en Marcel Jansen uit Ewijk. Deze crack werd in 
2008 beste overnachtduif van Nederland op de 

middaglossingen met liefst 4 prijzen! Deze ‘328’ zit nog 
altijd op het kweekhok en vormt een belangrijke pijler in 
de hedendaagse successen waarover later meer.  

Gezin en werk 
Bernard is een druk baasje. Als veertiger is hij inmiddels al weer jaren gelukkig met Belinda en hebben ze samen 
2 kinderen, Bjorn en Elina. Daarnaast werkt Bernard bij Hytorc, een bedrijf dat wereldwijd actief is in oplossingen 
en gereedschappen voor industriële boutverbindingen. Bernard houdt zich met name bezig met het onderhoud 

van de machines. Het bedrijf is gevestigd in Beuningen, een afstand van zo’n 20 kilometer van Groesbeek. 
Doordat deze fulltime job en gezin de nodige aandacht verdient is duivensport soms best lastig, zeker als je een 
focus hebt zoals Bernard. Focus, als geen ander kan Bernard de duiven ‘brengen’ naar de vluchten en tot op het 
bot motiveren door te observeren en van hieruit de getekende duiven bepalen. Dit kost tijd en daarom is het na 
de laatste vlucht ook gedaan met de focus die gedurende het seizoen dagelijks tot in de late uurtjes omhelst. 
Successen komen niet aanwaaien. 

 

Een duivenjaar 
Als er gekeken wordt naar de periode september – september dan bestaat de 1e fase vooral uit rust. De duiven 
blijven na het vliegseizoen bijeen tot de kerstperiode met de broedbak op half zodat het leggen een rem wordt 
toegeroepen. In deze periode komen de duiven niet veel buiten. Feitelijk alleen nog in het weekend waarbij 
Bernard erbij blijft staan kijken. De Groesbeekse omgeving is prachtig landelijk en bosrijk, maar hierdoor ook een 
jachtterrein van de nodige roofvogels. Niet zelden worden ze uit de lucht geplukt. Met de toppers op de hokken 

wordt dan ook extra voorzichtig omgegaan in deze tijd. De duiven krijgen een aangepast voerschema zodat ze 
niet te veel aanvetten, maar wel afdoende krijgen om hun verenpak goed te wisselen. Rond kerst bij de scheiding 
der geslachten volgt de enting voor Paramyxo en 6 weken later een enting of kuur voor Paratyfus. Dit laatste 
wisselt nog wel eens per jaar en gaat op gevoel. Bernard hecht wel belang bij de periode van 6 weken tussen de 
verplichte enting en kuur / enting voor Paratyfus. 
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Als dan de eerste vluchten van het programma naderen gaan de duiven frequenter naar buiten, nog altijd 
gescheiden van hun partner. Dit bevordert de trainingsarbeid, maar nog belangrijker, de alertheid voor de jagers, 
in deze periode zeker een probleem. In het verleden werd nog wel eens het halve land afgereden om links en 
rechts in te korven voor africhtingsvluchten. Dit wordt steeds minder gedaan en de focus ligt gewoon op het 

kringprogramma deze eerste periode. Met name voor de onervaren jaarlingen is het een must om direct aan de 
bak te moeten en te leren. Dit kost best wel wat veren, maar goed, het is tevens een eerste belangrijke selectie 

op het hok. Ook bij Bernard hoor ik nog wel eens de woorden ‘ik heb er veel te veel’, een uitspraak herkenbaar 
voor velen. Doordat de jonge duiven niet op het programma meegaan zit er een brede lichting klaar en dient de 
selectie nog te geschieden. Nadeel is misschien wat meer duiven, voordeel is dat deze wat ouder zijn voordat ze 
de vluchten op gaan en dus wat makkelijker naar huis kunnen komen bij tegenslagen onderweg. Voor de eerste 
vitessevlucht krijgen ze maximaal 2 lapvluchten om in het ritme te komen en vast een deel van de stress weg te 
nemen. De duivinnen verblijven in deze periode in het jonge duivenhok en bij thuiskomst mag alles gewoon 

aanrommelen tot de volgende dag waarna de geslachten weer gescheiden worden. Dit herhaalt zich wekelijks en 
bij voorkeur krijgen de duiven 2 keer een dagfondvlucht voor hun kiezen om zo voldoende kilometers onder de 
vleugels te hebben. Niet zelden komen op deze dagfondvluchten de beste kleppers voorop en soms direct in het 
snuitje van de uitslag. Voor Bernard is dit dan ook een goede graadmeter voor de algehele conditie en vorm op 
het hok. Als de echte voorbereidingen naar het marathonseizoen starten worden de duiven specifiek gekoppeld, 
meestal vanaf eind mei en dan per vlucht. Hierdoor zitten er nestduiven tussen de weduwnaars. De voorkeur 
krijgt een neststand vanaf 14 dagen eieren tot klein jong. Zo heeft met name de duivin voldoende rust en kan 

‘gebracht’ worden naar de inkorving. Ook de doffers hebben het drijven dan even achter zich gelaten en veel 
aandacht voor het nest en toekomstige kroost. In deze periode is het medische plaatje niet voorbedacht. Dit gaat, 

zoals veel bij Bernard, op gevoel en waar nodig wordt ingegrepen. De duiven trainen in het begin alleen in de 
avond na werktijd, als het warmer wordt en langer licht, dan is er ook een ochtendtraining. Geen vlaggen hier te 
vinden, maar een skippybal om ze zo aan de praat te houden. Menigmaal is deze niet nodig, omdat er altijd wel 
een rover in de lucht hangt die de boel aan de gang houdt. De voeding is van Beyers, vroegjaar met name Galaxy 
Light, later veelal Koopman All-in-one. Op deze manier komen de duiven het jaar door en na de vluchten gaan de 

teugels wat fieren en start de selectie en voorbereiding richting het nieuwe seizoen. 
 
De ‘444’  
Wat is het toch mooi om een crack op 
het hok te hebben!!! Zo’n crack is de 
11-444. Een mooi verhaal hangt 

hieromheen. Maatje Edwin wilde 
graag zijn duiven eens laten zien aan 
Gert-Jan Beute en laten keuren / 
waarderen, net hoe je het wilt 
noemen. Ook Bernard vond dit wel 
een leuk idee en pakte ook zijn duiven 

mee. De ‘444’ zat toen als relatief 

jongeling op het hok. Hij kreeg echter 
een onvoldoende mee en werd 
derhalve als ongeschikt bevonden. 
Bernard liet zich echter niet van de 
wijs brengen en hield het vertrouwen 
in deze doffer die zich vanaf het 
volgende seizoen ontpopte tot met 

name een weergaloze Barcelona-
vlieger. Let wel, deze zelfde Gert-Jan 
maakte de volgende aantekening ’05-
328 x ringloze’ als potentieel topkoppel. Laat dit nu de ouders zijn van de ‘444’!!!!!!! Kortom, wijsheid, kennis, 
geluk en verrassing liggen blijkbaar dicht bij elkaar. Dat maakt onze sport dan ook zo interessant en hier moet 
een ieder maar zijn eigen interpretatie op loslaten. Met Gert-Jan zijn er diverse kenners actief en nogal eens 

weten ze het kaf van het koren te scheiden en hebben ze het bij het rechte eind. 
De ‘444’ is dus geboren uit het koppel ‘328’ x ‘ringloze’. De ‘328’ werd dus beste overnachtduif van Nederland en 
is inmiddels stamvader geworden op het hok. In zijn afstamming de 03-121 als vader, een superkweker bij Marcel 
Jansen en tevens vader van de 2e NPO Brive. De moeder komt van Jan Janssen en is via Van Kooten / Van 

Bemmel uit Lunteren van het soort Gebr. Hagens uit Achthuizen. De ‘ringloze’ komt rechtstreeks van Marcel 
Jansen uit zijn stamduif de 55, maar ook Miss Europe van Piet Heikamp vinden we terug. Kortom, een 
samensmelting van diverse toplijnen van met name bewezen duiven die generatie op generatie weten te 

vererven. Dit is dan ook de kracht van de kolonie Van der Horst, topduiven die topduiven voortbrengen!!  
 
De ‘444’ werd in beginsel ingezet op de middaglossingen. Hij kon hierop geen potten breken, maar zijn vitaliteit 
bracht Bernard in de verleiding hem op de ochtendlossingen te spelen. Vervolgens heeft hij nooit meer gemist! 
Met name op Barcelona heeft hij een ongekend palmares neergezet en wel als volgt : 
 
2015 : 72e Nationaal tegen 5.183 duiven 

2016 : 98e Nationaal tegen 5.239 duiven 
2017 : 40e Nationaal tegen 4.504 duiven 
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Hiermee bekroont hij zich tot 1e Asduif ZLU Barcelona over 3 jaar! Daarnaast wordt deze krachtpatser ook nog 
even 12e Asduif ZLU Perpignan over 3 jaar. Wie heeft er betere? Wat het nog aansprekender maakt zijn de edities 
van de laatste 3 jaren, stuk voor stuk vluchten met een apart verhaal, maar ook waar de duiven een slijtageslag 
moesten leveren. Binnen Marathon Noord is het dan ook niet verrassend de beste duif geworden over de laatste 3 

jaar. Deze doffer is een opvallende verschijning op het hok. Opvallend omdat hij letterlijk altijd zijn zondagse pak 
aanheeft en de kapitein op het schip is. In 2018 zal deze rol echter door een nieuw talent moet worden opgepakt, 

omdat de ‘444’ inmiddels elders verblijft.  
 
Barcelona 2017 
Hier is al veel over gezegd en geschreven, zelfs in de Internationale media en politiek is het aan de orde geweest 
en dan met name in negatieve zin. Voor Bernard is Barcelona een onvergetelijke vlucht geworden. In de aanloop 
werd er een duivin gepakt door de roofvogel die gekoppeld zat met de ‘rode 398’. Dit koppel was bestemd voor 

Dax middaglossing. Nu de duivin echter weg was zou de doffer voor de inkorving van de eieren lopen. Dan maar 
mee naar Barcelona. Het resultaat laat zich raden, om 19.07 uur arriveert hij op het hok en een 26e Nationaal valt 
hem ten deel. Dan weet Bernard het zeker, de ‘444’ moet nog doorkomen, zoveel vertrouwen is er. BAM, 20.03 
uur, de ‘444’!!!! 40e Nationaal. Als dan de volgende ochtend de andere ‘444’ arriveert, is het sprookje compleet. 
Tegen 4.504 duiven 26e-40e-150e Nationaal spelen met 3 duiven mee. Waarschijnlijk een van de beste prestaties 
ooit geleverd. Winnaars verdienen alle lof en aandacht, maar een dergelijke prestatie zo onderbelicht laten in de 
diverse duivenmedia is in de ogen van uw auteur een tekortkoming. Daarom langs deze weg alsnog de verdiende 

aandacht.     
    

Voor Marathon Noord werden de punten op Barcelona dus 
binnengehaald door beide ‘444’-s. De duivin, nu 150e 
Nationaal Barcelona won in 2015 al eens de 11e Nationaal 
Narbonne. Zij stamt uit een doffer van Ina Roobol uit 
Zwijndrecht, inteelt naar de 1e Internationaal Perpignan x 

dochter 1e Nat. Tarbes van Piet Overkleeft uit ’s-
Gravenzande. Op Marseille is het de ‘724’ die samen met 
de ‘717’ de punten binnenbrengt. Deze ‘724’ van 2015 is 
een van de nieuwe rijzende sterren, want van 3 vluchten 
wint ze nu 2x teletekst. Ze stamt uit een Cattrysse doffer 
van Piet Janssen uit Millingen a/d Rijn x ‘ringloze’, 

inderdaad, de moeder van de ‘444’! De ‘717’ is nog een 
volle broer van de Marseille-winnaar Marathon Noord 2015! 
Voor Perpignan was bekend dat de ‘444’ asduif ZLU over 3 
jaar zou worden, wat te doen? Niet meer spelen, wel 
spelen, kans op kampioenschappen, advies van anderen 
aanhoren……….. Reuze knap om dan het besluit te nemen 

de doffer toch weer te spelen, mede ingegeven door zijn 

blakende vorm. Het is de 14-057 die de spits afbijt met een 
43e Nationaal na eerder dat jaar al een 9e NPO Orange 
gespeeld te hebben. Deze 057 is weer een dochter van de 
‘328’, gekoppeld aan zijn eigen halfzus. Beide met de 03-
121 als vader. De 057 is dan ook weer een halfzus van de 
‘444’. De punten van deze 057 zijn eigenlijk met dank aan 
Edwin behaald. Bernard had de ‘rode 398’ in gedachte als 

2e getekende, maar Edwin wist hem te overtuigen om voor 
de ‘057’ te kiezen, ere wie ere toekomt. Om 11.22 uur 
arriveert de ‘444’. Trots, opgelucht, ontlading, alles komt 
even samen. Uw auteur ontvangt een app-je op het 
vakantieadres met een foto van de display, succes samen 
delen, elkaar wat gunnen, zo mooi kan duivensport zijn…. 

 
Bernard van der Horst, na 2017 een definitief gevestigde naam in de Nationale duivensport! Een combinatie van 
kennis, gunning, klasse, feeling, eenvoud met een dosis geluk hebben hem op dit podium gebracht. Klasse 
duiven, dat is de basis. De lijn van de ‘328’ drukt meer en meer een stempel op de kolonie, de resultaten spreken 

boekdelen. Gezien zijn leeftijd inmiddels diverse kinderen op de kweek. Hiermee kan komende jaren verder 
gebouwd worden aan een stabiele kolonie. Gunning staat er ook tussen. Dit is nodig om succes te behalen. Het 
was met name dorpsgenoot en nestor Jan Janssen die hem in het verleden de weg naar succes heeft gewezen en 

Edwin Hendriks die hem ondersteunt door de duiven menigmaal in te korven of het klokje mee te nemen en met 
hem zoekt naar betere duiven. Soms misschien kleine dingen, maar wel dingen die het mogelijk maken om de 
aandacht te verdelen over gezin, werk en duiven. Een 1e Nationaal ontbreekt nog op het palmares, dat is het doel 
voor komende jaren en ook nu sluit ik weer af met ‘wordt vervolgd’……………….. 
 
 
Auteur 

Bas Weijers  
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Combinatie Steenbeek & Zn De Bilt winnen de Herman van der Velden Trofee 2017 

Pieter Vreeling en ondergetekende zijn deze avond te gast bij deze al zeer vele jaren hard spelende mannen aan 
de Lathyrusstraat in De Bilt. Aanleiding is het winnen van de Herman van der Velden trofee 2017. 
Deze bokaal wordt sinds 2011 ter beschikking gesteld aan degene die het beste op beide vluchten St Vincent en 

Barcelona één van zijn bovenste twee getekende draait.  
Combinatie Steenbeek bestaande uit vader Koos 59 jaar jong en loodgieter van beroep en zijn zoon Boyd van 18 
jaar, die vanwege de vakantie niet aanwezig is. Koos is een zeer gedreven liefhebber die zoals hij het zegt alles 
uit probeert met zijn duiven en hok.  

 
De Herman van der Velden Trofee  
Op St.Vincent vloog Koos met zijn 2013-1010315 als 1e getekende de 7e prijs bij S.M.N.  
Koos vertelt dat de ´315´ eigenlijk een apart verhaal is. Het is een laat jong van 2013 en in dat jaar niet 
gespeeld.  

In 2014 voorzichtig ingespeeld 
met de jonge duiven tot Hank, 

daarna heeft deze duivin de 
natoer gehad.  
 
In 2015 kwam Koos een duivin 
tekort op het kweekhok. De 
duiven op het kweekhok 

vlogen toen nog uit (vanwege 
de roofvogels nu niet meer). 
De ´315´ heeft dat jaar een 
paar vitesse- en midfond 
vluchten gedaan.  
In 2016 weer op het vlieghok 
geplaatst en bij de 1e 

overnachtvlucht St. Vincent 
gelijk de 6e tegen nat. 3278 
duiven in Sector 3. Dat was 
niet haar enige wapenfeit, ook 
op Albi 60e nat. 3814 duiven 
en Cahors 84e nat. 4407 
duiven. Het was dus 3 maal 

prijs!!! Ze was vorig jaar 6e 
beste duif van Nederland en 4e 

bij de W.H.Z.B. en duifkampioen in de Fondclub Utrecht.  

 
In 2017 weer 3 maal prijs op de Nationale middaglossingen. St.Vincent 18e 3.093 duiven, op Dax 192e 2.573 
duiven en op Bergerac een 424e 6.219 duiven sector 3. De ‘315’ komt aan vaderskant uit een duif van Gerrit en 

Jaco van Nieuwamerongen met wie Koos de laatste jaren enkele duiven heeft geruild.  Voor beide succesvol. Deze 
vader is een volle broer van de 3e nationaal Narbonne van de mannen uit Veenendaal. Hij komt uit, de inmiddels 
wereldberoemde, Carteus Giant (vader van verschillende teletekstduiven en vele Nationale Top 100-vliegers) van 
de mannen uit Veenendaal. 
Aan moederskant komt de ‘315’ uit de 2010-1427734 ( de 734). Deze duivin vloog in 2012 de 4e nat. St. Vincent 
en in 2014 de 3e nat. St. Vincent bij Koos en Boyd.  Deze duivin komt uit het topkoppel van deze liefhebbers uit 
De Bilt. Uit dit koppel komen naast deze topduivin de nationale winnaar van Cahors, die verder de 2e NPO Brive 

won. Een andere dochter uit dit koppel won de 4e nationaal Orange. De doffer van dit topkoppel is een zoon van 
de Donkere Barcelona van Anton van Haaren met een dochter van De Raket van Klessens-De Lepper 
(Duifkampioen Barcelona over 3 jaar). De Raket stond gekoppeld aan Zus Madonna van Wim van Ooijen. Dit 
topkoppel heeft Koos rechtstreeks uit het kweekhok van First Prize Pigeons gehad, waar Koos satelliethok van is.   
De duivin 2013-1010282 vloog als 1e getekende op Barcelona de 18e prijs bij S.M.N. (135e nat. 4.502 duiven)  
Koos heeft de ‘282’ helaas verspeelt op Perpignan. Hij kijkt nu, eind augustus, nog iedere ochtend of deze duivin 
op de klep zit en zet als hij ‘s morgens naar zijn werk gaat nog steevast een bakje water in de spoetnik. De ‘282’ 

vloog vorig jaar op Barcelona prijs, en op Perpignan de 52e nat. De ‘282’ en ook de ‘734’ komen als ei uit het 
kweekhok van First Prize Pigeons. De vader is de 2006-1257550, ‘zoon donkere Barcelona’, asduif 1994-1998. De 
moeder 2008-1266633 is een ’dochter Raket’. Deze ‘282’ is dus een volle zus van de ‘734’ (de moeder van de 
‘315’).  
Deze 7e prijs op St.Vincent en 18e prijs op Barcelona maken Koos tot winnaar 2017 van de “Herman van der 
Velden trofee” .  

  
De duiven  
Dit jaar heeft Koos alles op nest gespeeld, de 5 snelheid koppels zijn van zijn hok verdwenen. Het is te veel om 
alles bij te houden, maandag inkorven ZLU, dinsdag middaglossing, woensdag o ja dan had ik 
niks,donderdag midfond. Dan op vrijdag de jongen of vitesse duiven, zaterdag afslaan of zondag en maandag 
weer inkorven. Op de vraag, interesseert je het programma spel dan niet meer? Koos antwoord: “enkele jaren 
terug was ik Keizerkampioen van de hele afdeling, ik ben ook 3e geweest. Verder was ik 3 jaar achter elkaar 
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Keizerkampioen Fondclub Utrecht. Beter kan haast niet.” Sommige jaren lukt alles. Maar op een bepaald moment, 
als je het hele programma speelt, zijn er altijd duiven onderweg en kan er snel qua gezondheid iets gaan 
sluimeren onder de duiven. Nu op het nest houdt hij de tussendeur gesloten en heeft zo 2 verschillende afdelingen 
met 14 koppels. De 1e afdeling is dicht met glas, 2e afdeling heeft wind breekgaas in het front. Hierdoor treden er 
ook temperatuur verschillen op en zijn het twee verschillende hokken. Voor wat betreft de jaarlingen: waarvan hij 

denkt dat het zijn beste worden, zal hij nooit allemaal op de zelfde vlucht zetten.  
  

Waarop ben je nou het meest trots?  
Het aller-trots? De allermooiste ervaring in de duivensport, nou dat is de 4e Nationaal Orange 2011.  
Ik had me over laten halen met deze vlucht mee te doen. Ik had een laat jong van 2010 mee op haar allereerste 
jong. Er stond een harde NO wind en er waren maar een paar duiven door. Het was al bijna donker en daar kwam 
ze aan. Ik ben nooit zenuwachtig, ik schrik nergens van. Maar nu stond ik te trillen op mijn benen. Wat een 
prestatie van dit duivinnetje! Het is een zusje van ‘Bold’ 1e nationaal Cahors. Omdat ik dit niet verwachtte, ik 

merkte dat mijn stem oversloeg bij het melden. Ze had het eigenlijk al een beetje laten zien. 
  
Hoe zie je de toekomst van de duivensport?  
Toch wel een beetje somber, de vergrijzing, de jeugd heeft er weinig mee. Het zal wel duurder worden, maar met 
minder duiven in de wedstrijd zal het nog niet makkelijker worden om een 1e prijs te winnen! Koos is blij met de 
3 Nationale middag lossingen, maar vindt Bergerac te kort voor het zuiden. 

Het is al met al een gezellige en leerzame avond geworden. Ook hebben we de duiven in de hand gehad en het 
viel op dat er veel diversiteit en kwaliteit in de hokken aanwezig is. Koos en Boyd kunnen naar de toekomst toe 
absoluut vooruit. 

Auteur 
Paul van den Boogaard 
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren 

Jaar Middaglossing Ochtendlossing 

2016 Toon van Vliet, Aarlanderveen Jelle Jellema, Nijverdal 

2015 Cees Nijdeken, Rijssen Duo Groot-Leijen, Egmond aan de Hoef 

2014 M en D Heezen, Beltrum Harold Zwiers, Den Ham 

2013 Laura Wolff-Tennekes, Wezep Jan Schreurs, Nieuw Vennep 

2012 P.J. v.d. Berg, Benschop Arie Pastor, Amsterdam (N) 

2011 Jan Brinkman, Raalte  Jaap Mazee, Ens 

2010 Wim de Ruiter, Loerbeek Jan Doppenberg Jr., Voorthuizen 

2009 Wout van den Hoek, Putten Rob Schouten, Warmenhuizen 

2008 Comb. Bosman, Doetinchem Jan Schreurs, Nieuw Vennep 

2007 Jos Derksen, Etten Ysbrand Kaptein, Akersloot 

2006 Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht C. Blokdijk, Hoorn 

2005 Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht M. de Groot, Egmond a/d Hoef 

2004 Jurriëns Sr. en Jr. Brummen Moeder en zoon Kok, Ransdorp 

2003 Wegens vogelpest geen competitie Wegens vogelpest geen competitie 

2002 N.C. Volkens Bergen N.H. Vertelman & Zn, Hoogkarspel 

2001 H.R.E. Brakele jr. Maarssen 

  

2000 Jaap Mazee en Zoon, Ens  

1999  N.J. Vertelman, Hoogkarspel 

1998  H.J. Berends, Giesbeek 

1997 Comb. de Ruiter en Zn, Renkum  

1996  M. Orriëns, Neede  

1995  W. Kruk, Huissen 

1994 Comb. Krancher & Zn. Wormerveer  

1993 Comb. ten Asbroek & Zn, Haaksbergen 

1992 van de Berg, Zutphen 

1991 Comb. Kaspers-van Driel, Badhoevedorp 

1990 Gebr. Bierhof, Leuvenheim 

1989  Reekers, Vriezenveen 

1988  van de Brink, Renkum  

1987  de Boer, Twello 

1986  Woord & Zn, Urk  

1985 Gebr. Bisseling, Apeldoorn  

1984 Gebr. Bisseling, Apeldoorn 

1983 L. Hubert, Enschede 

1982 Antop, Zevenaar 

1981 Gebr. van Zelderen, Aalsmeer 

1980 ter Harmsel, Rijssen  

1979 Melgerd, Wormer 

1978 Braam, Zutphen 

1977 Kolkman & Zn, Wierden  

1976 van Zadelhoff, Laag Soeren  

1975 Mevrouw Wormgoor, Warnsveld 

1974 Gebr. Jansen, Zevenaar 

Gouden speld dragers Marathon Noord 

Hans Eijerkamp Brummen 

Mike Freriks Zevenaar 

Rob Koeman Assendelft 

Wico Krumpelman Emst 

Herman van der Velden Velp 

Hans Wolfsen Soest 

Ab Beek Overleden  

Wim Dorrestein Overleden  

Jo Hendriks Overleden  

Jan te Pas Overleden  
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Dank aan sponsors Stichting Marathon Noord 

 

Wij bedanken ook namens onze deelnemers alle adverteerders en sponsors die Marathon Noord op één of andere manier 
steunden en dit seizoen tot een succes maakten. 
 

Bestuur Stichting Marathon Noord  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

  
 

 

    

 

  
 

    

    

 

  

 

 

Zonder onze sponsors zouden we niet zo een prachtig prijzenpakket kunnen bieden. 
Misschien wilt u Marathon Noord ook wel op één of andere manier steunen. Er zijn diverse 

mogelijkheden welke op onze website staan. Neem gerust contact op met één van de 

bestuursleden om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. 

 


