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Voorwoord  
 
Beste Sportvrienden, 
 
Het seizoen van 2011 zit er weer op en het is wat de vluchten betreft een bewogen seizoen geworden. Het weer 
zat niet echt mee. Hierdoor hadden de lossingsverantwoordelijken een bijzonder lastige, bijna onmogelijke klus 
om de duiven goed te lossen en dat is helaas niet altijd goed gegaan.  
Frappant is dat er zowel bij een middag- als bij een ochtendlossingen er door onze winnaars midden in de nacht 
een duif is geconstateerd. Hoewel dit natuurlijk fantastische prestaties zijn, is dit toch niet het spel waar de 
meerderheid van de fondliefhebbers op zit te wachten.  
Dit doet echter niets af aan de prestaties van de duiven en de winnaars. Bij de felicitaties bleek dat alle 
liefhebbers onder de indruk waren van de prestatie van hun duif en zeer blij met hun overwinning en met de 
aandacht die dat geeft. Want laten we wel zijn de waardering van anderen voor de geleverde prestaties is een van 
de zaken die de duivensport aantrekkelijk maken. Duivensport speel je met elkaar en het is leuk als we op het 
scherpst van de snede de strijd met elkaar aangaan maar ook leuk als we elkaar dan de overwinning gunnen. Met 
name die verbroedering vinden wij als bestuur een belangrijke zaak. Daarom organiseren we ook deze competitie 
om samen onze mooie sport te kunnen beleven en organiseren we een passende huldiging waar onze winnaars de 
waardering krijgen die ze verdienen.  
Om die reden hebben we ook besloten om ons kampioenenboek er nog mooier uit te laten zien. Onze doelstelling 
is dat het een bewaarexemplaar wordt dat recht doet aan onze kampioenen en prijswinnaars en dat liefhebbers 
nog regelmatig met plezier inkijken.  
De Marathon Noord competitie is niet zomaar een competitie. Wanneer we weten dat er aan onze competitie meer 
dan 600 liefhebbers deelnemen en wanneer we kijken naar de prestaties van onze deelnemers met de getekende 
duiven dan kunnen we met trots zeggen dat je als liefhebber zeer vroeg moet pakken wil je een eerste van onze 
competitie spelen. Meerdere liefhebbers stonden dit jaar met hun marathon Noord duif op teletekst en zelfs een 
liefhebber wist zowel de eerste te spelen in onze competitie als de eerste internationaal. Dus het is een competitie 
waar de betere liefhebbers en betere fondduiven met elkaar de degens kruisen. De winnaars zijn in onze ogen dan 
ook ware kampioenen die we met plezier gaan huldigen op onze feestmiddag die dit jaar op 22 oktober in 
Doetinchem wordt gehouden en om stipt om 13 uur begint. 
 
Namens mijn medebestuursleden nodig ik u allen van harte uit op deze middag. 
 
Ad van Heyst (Voorzitter) 
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Gouden speld dragers 

 
• Ab Beek † 
• Jo Hendriks † 
• Hans Eijerkamp 
• Wico Krumpelman 
• Jan te Pas † 
• Herman van der Velden 
• Hans Wolfsen 
• Rob Koeman 
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            Drie gouden spelddragers op een rij  

vlnr. Herman van der Velden, Hans Wolfsen en Hans Eijerkamp  
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Uitslagen vluchten (middaglossingen) 
 
St. Vincent 
 
Nr. Naam Woonplaats Afstand Ringnummer Get. Tijd Snelheid Punten 
1 Comb. de Jong Roelofarendsveen 1047,265 6-1065065 2 4:33:49 1975,454 1000,00 
2 W. Wittebol Oosterwolde 1180,499 6-4275954 1 5:52:23 1946,781 999,99 
3 Comb G. & J. Nieuwamerongen Veenendaal 1062,357 8-1303912 2 5:11:17 1879,332 999,97 
4 E. Haal Zeewolde 1090,300 7-1414369 2 5:33:10 1856,884 999,94 
5 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 1054,756 9-1019312 2 5:17:28 1845,694 999,90 
6 B. Weerstand Urk 1125,074 7-1269321 1 6:01:25 1828,161 999,85 
7 D.J. Nijhof Wierden 1131,213 6-1666814 2 6:08:01 1818,616 999,79 
8 H. van Leeuwen Huizen 1077,950 8-1329538 2 5:45:50 1797,082 999,72 
9 L. Roodbeen Renkum 1065,121 7-1489919 1 5:41:46 1787,802 999,64 
10 Comb. Steenbeek & Zn De Bilt 1057,178 6-1943820 2 5:42:19 1772,839 999,55 
11 H. J. Berends Giesbeek 1078,087 4-1673202 1 5:57:48 1762,147 999,45 
12 L. Wilpstra Boerakker 1200,058 5-4265013 1 7:15:35 1740,265 999,34 
13 Comb. Gebr Bierhof Brummen 1088,585 6-1770390 1 6:11:42 1739,787 999,22 
14 G. Gesthuizen Millingen a/d Rijn 1065,411 7-1519981 1 6:01:38 1730,593 999,09 
15 J.C. Kok Westervoort 1071,088 7-1496687 1 6:07:36 1723,107 998,95 
16 Cees Nijdeken Rijssen 1122,873 6-2117659 1 6:39:29 1718,284 998,80 
17 A. J. van Amerongen Bunnik 1053,273 8-1263888 1 6:09:18 1689,829 998,64 
18 Comb. Gebr Bloemen Brummen 1090,571 5-2111213 1 6:50:11 1641,972 998,47 
19 Comb. van Kooten & van Bemmel Lunteren 1070,074 7-1386227 1 6:38:24 1640,214 998,29 
20 A. Mastenbroek Denekamp 1152,471 6-1688624 1 7:29:49 1637,452 998,10 
 
Montpelier 

 
Nr. Naam Woonplaats Afstand Ringnummer Get. Tijd Snelheid Punten 
1 H. de Wit Arnhem 940,186 6-1852328 2 2:10:29 2280,267 1000,00 
2 Cees Nijdeken Rijssen 984,786 6-2117659 2 3:11:48 2158,330 999,99 
3 H. de Bree Soest 958,022 6-2015992 1 3:18:00 2078,925 999,97 
4 Arjan Beens Genemuiden 1014,172 8-2075874 1 4:00:53 2057,126 999,94 
5 F.J. Brinkman  Raalte 991,199 6-1830481 2 4:28:22 1927,638 999,90 
6 A.J. Kok IJsselmuiden 1006,806 8-2083335 1 5:00:34 1865,669 999,85 
7 H.B. Wegh Lochem 970,179 9-1872555 2 4:36:54 1862,557 999,79 
8 Klaas de Vreeze Bakhuizen 1035,574 7-1162724 1 5:19:24 1854,564 999,72 
9 Gebr. Limburg Zuidveen 1031,641 7-4291127 1 5:17:17 1854,524 999,64 
10 P. Laan Bakkum 999,341 9-1048020 1 5:10:00 1820,298 999,55 
11 Gebr. Bloemen Brummen 957,008 9-1832210 2 4:56:06 1785,180 999,45 
12 B.A.J. van der Horst Groesbeek 917,446 8-1243041 1 4:29:15 1781,819 999,34 
13 L. Roodbeen Renkum 940,519 5-1045373 2 4:45:55 1781,311 999,22 
14 K. Bruinewoud Klazienaveen 1038,738 8-5822098 2 6:07:39 1712,253 999,09 
15 H.W. Bransen Putten 969,630 9-1891467 1 5:31:58 1698,225 998,95 
16 Henk van der Wielen Boven Leeuwen 927,904 9-1984189 2 5:12:06 1683,707 998,80 
17 Mark van den Berg IJsselmuiden 1006,585 9-1705664 2 5:59:29 1681,906 998,64 
18 Dik vd Berg Tuk 1034,088 8-4206341 2 6:15:56 1681,625 998,47 
19 Hein van Gurp Heino 995,945 9-1823184 2 5:55:34 1675,076 998,29 
20 J.F. Eggink Laren 971,379 9-1871553 1 5:49:22 1650,974 998,10 

 

Cahors 
 
Nr. Naam Woonplaats Afstand Ringnummer Get Tijd Snelheid Punten 
1 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 925,215 8-1309384 2 10:32:03 1088,420 1000,00 
2 W. te Hennepe Aalten 941,926 8-1175962 2 11:00:30 1072,202 999,99 
3 P. Baas Uithoorn 931,785 0-1522847 2 13:01:39 932,111 999,97 
4 H.J. Berends Giesbeek 934,772 4-1673202 1 13:18:02 920,018 999,94 
5 Comb. Verweij-Castricum Mijdrecht 930,348 6-2026985 2 13:16:33 917,005 999,90 
6 Comb. van Heteren Arnhem 931,608 7-1496762 2 13:21:39 913,653 999,85 
7 J. Pouw Leusden  933,977 6-1993258 2 13:26:23 911,749 999,79 
8 M.Schuurmans Zwartemeer 1034,373 8-4757501 1 15:24:03 905,716 999,72 
9 F.J. Brinkman  Raalte  980,744 6-1830481 2 14:26:32 904,300 999,64 
10 H.B. Hubers Didam 930,786 8-1191378 2 13:33:00 902,799 999,55 
11 W. Wagteveld Tjalleberd 1035,744 7-1160239 2 15:29:32 902,583 999,45 
12 Team van Ginkel Veenendaal 923,494 7-1533949 1 13:28:23 899,754 999,34 
13 Tim Hage Woerden 917,117 8-1588769 1 13:21:23 899,678 999,22 
14 A. Kemkens Zieuwent 949,683 8-5800929 1 13:57:54 899,406 999,09 
15 J.J. Bochem Amsterdam 952,557 9-1017235 2 14:02:08 898,528 998,95 
16 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal 925,285 8-1303912 2 13:33:05 897,389 998,80 
17 Gebr. Limburg Zuidveen 1016,615 7-4291132 2 15:14:52 897,383 998,64 
18 K. van Urk en Zoon Urk 993,928 6-4281134 2 14:50:42 896,480 998,47 
19 G. Bronkhorst Nunspeet 967,489 9-1876037 1 14:22:24 895,490 998,29 
20 Mark van den Berg IJsselmuiden 990,646 9-1705664 1 14:48:30 895,298 998,10 
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Uitslagen vluchten (ochtendlossingen) 
 
Barcelona 
 
NR Naam Woonplaats Afstand Ringnummer Get Tijd Snelheid Punten 
1 A. de Jong Blaricum 1230,240 9-2047241 2 6:09:46 1470,230 1000,00 
2 Henk Fleuren Mook 1183,521 9-1966613 2 7:39:03 1278,031 999,99 
3 R. Timmermans Schellingwoude 1238,104 6-2031532 1 8:25:19 1273,344 999,97 
4 Flip Hoogervorst   Ter Aar  1213,669 6-1118236 1 8:12:28 1264,940 999,94 
5 Wiebren van Stralen Bantega 1300,285 8-1584233 2 10:08:56 1208,518 999,90 
6 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 1257,025 7-1669645 2 9:35:01 1206,337 999,85 
7 T.A. Burgers Weurt 1193,727 4-1714143 1 8:45:09 1203,179 999,79 
8 Herman Brinkman Tuk 1300,262 8-4205608 1 10:24:26 1191,334 999,72 
9 Auke Smid Zwaagwesteinde 1348,314 8-1987320 2 11:08:31 1187,401 999,64 
10 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 1221,235 7-1637734 1 9:21:57 1186,874 999,55 
11 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam 1237,632 7-1625881 1 9:40:48 1181,166 999,45 
12 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen 1213,212 8-1535964 1 9:21:36 1179,478 999,34 
13 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 1259,753 7-1669478 1 10:01:13 1179,306 999,22 
14 J. Steentjes Silvolde 1210,121 8-1230727 2 9:24:44 1172,896 999,09 
15 Jan Doppenberg Voorthuizen 1226,439 5-2099826 1 9:40:08 1171,234 998,95 
16 Mart Derksen Almelo 1260,877 7-1277993 2 10:10:32 1170,150 998,80 
17 mevr G. Kok Amsterdam 1239,628 7-1623059 1 9:52:39 1169,846 998,64 
18 G. Veerman Volendam 1252,422 7-1621802 1 10:06:58 1166,169 998,47 
19 N.J. Tetteroo Purmerend 1251,925 7-1629872 2 10:11:36 1160,693 998,29 
20 P. Heikamp Zetten 1199,439 4-1703099 1 9:28:09 1158,712 998,10 

 

Marseille 
 
Nr Naam Woonplaats Afstand Ringnummer Get Tijd Snelheid Punten 
1 Comb. Diesvelt - Wanders Didam 983,751 9-2070189 2 7:38:07 919,293 1000,00 
2 Jaap Mazee Ens 1058,372 7-4290278 2 9:11:43 909,475 999,99 
3 Comb. Van den Berg & Zn Utrecht 998,417 7-1573776 1 8:05:59 909,314 999,97 
4 Flip Hoogervorst   Ter Aar  1013,644 8-1099298 1 8:27:23 905,537 999,94 
5 Kees Niesten Uitgeest 1050,479 7-1692983 1 9:18:15 897,652 999,90 
6 A.J. van Amerongen  Bunnik 997,777 8-1298487 2 8:20:40 896,746 999,85 
7 C.J. Blokdijk Hoorn 1062,132 8-1403289 1 9:32:50 896,438 999,79 
8 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 1061,640 8-1393502 1 9:33:55 895,207 999,72 
9 Rieks Lonsain Nieuwleusen 1054,304 9-1734402 1 9:29:33 892,306 999,64 
10 Bas Weijers Groesbeek 964,340 8-1243479 2 7:48:56 892,133 999,55 
11 Rieks Lonsain Nieuwleusen 1054,304 9-1734304 2 9:30:03 891,928 999,45 
12 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 1061,640 8-1407775 2 9:40:16 890,439 999,34 
13 Comb J. Meijer en zoon Hengelo Gld 996,003 4-1680067 2 8:31:17 886,686 999,22 
14 A.J.M. Vollebregt Dodewaard 978,609 9-1913939 1 8:15:26 883,673 999,09 
15 Jan Peters Bemmel 976,859 7-1458990 1 8:14:33 882,794 998,95 
16 Mike Peereboom Amstelveen 1026,537 6-2023621 1 9:14:31 880,001 998,80 
17 P.E.H. Peperkamp Zetten 981,450 9-1843323 1 8:26:13 877,693 998,64 
18 J.J. Bochem Amsterdam 1038,639 9-1011703 2 9:36:31 873,896 998,47 
19 Wim van Hoolwerff Heemskerk 1048,881 9-1061307 2 9:50:01 872,599 998,29 
20 Ed Maat Limmen 1056,978 6-2063070 1 10:00:23 871,817 998,10 
 

Perpignan 

 
Nr Naam Woonplaats Afstand Ringnummer Get Tijd Snelheid Punten 
1 J.G.J. Lases  Noorden 1051,081 9-1220421 2 2:47:52 1202,609 1000,00 
2 Th. Van Oss  Afferden 1030,119 6-1914067 1 7:52:35 1031,572 999,99 
3 J. Steentjes Silvolde 1045,877 8-1230727 1 8:17:42 1021,663 999,97 
4 Kees Niesten Uitgeest 1088,422 9-1069063 2 9:34:11 989,309 999,94 
5 P. Heikamp Zetten 1036,035 4-1703099 2 8:43:24 987,261 999,90 
6 Comb. Hartog Laren NH 1064,984 8-1329804 1 9:15:36 984,630 999,85 
7 Dick Ruiter Lutjebroek 1113,375 9-1042152 1 10:20:20 971,249 999,79 
8 Wil Kersten Zevenaar 1043,280 8-1203373 2 9:09:00 970,494 999,72 
9 mevr G. Kok Amsterdam 1077,656 8-1348670 1 9:44:46 970,191 999,64 
10 H.F.A. Deenen Zevenaar 1042,860 7-1508031 2 9:48:46 935,495 999,55 
11 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 1104,547 8-1381433 1 11:06:41 926,103 999,45 
12 Jaap Mazee Ens 1113,660 5-4270725 1 11:37:08 910,497 999,34 
13 P.C. Jacobs Gebr. Amstelveen 1062,538 6-2026945 1 10:42:05 909,643 999,22 
14 Comb. Van den Berg & Zn Utrecht 1043,423 8-1297062 1 10:23:49 907,469 999,09 
15 Bas Weijers Groesbeek 1023,571 8-1243475 1 10:07:16 903,201 998,95 
16 Rieks Lonsain Nieuwleusen 1116,396 9-1734452 2 11:50:49 902,636 998,80 
17 C. J. Schermer Castricum 1093,306 5-1249714 1 11:27:58 900,606 998,64 
18 Wouter Jorna Hippolytushoef 1133,507 9-1063252 2 12:13:42 899,823 998,47 
19 R. Geerdink Haarlem 1069,464 8-1419813 2 11:18:26 887,941 998,29 
20 W. van den Hoek Putten 1070,401 6-1828255 1 11:29:42 880,481 998,10 
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Combinatie de Jong, Roelofarendsveen wint St. Vincent  
 
Over de vlucht St. Vincent is de veel gesproken o.a. over de lossing en het weer onderweg, dus daar gaan wij het hier nu 
niet over hebben. Wel dat de lossing een dag was uitgesteld en dat de duiven zaterdag om 13.30 uur zijn losgegaan met 
een stevige ZW wind. Toen dit op teletekst stond wist iedereen al dat we rekening moesten houden met vroege, 
nachtelijke aankomsten. De winnende duif van Marathon Noord is dit jaar dan ook om 4.33 uur geconstateerd in 
Roelofarendsveen bij de combinatie de Jong.  
Mooi om hier te vermelden is dat de 1e  tien prijzen van de uitslag van Marathon Noord goed verdeeld zijn over het 
werkgebied:  

 
 
 

Winnaars. 

De combinatie heeft 10 jaar bestaan uit Vader Gerard en de zonen Hans 
en Ron. Sinds 3 jaar is Ron zelfstandig gaan vliegen met duiven . De 
combinatie bestaat nu nog uit Gerard, 74 jaar jong en al 13 jaar geniet 
van zijn verdiende pensioen. Hij is ruim 30 jaar werkzaam geweest bij 
de gemeente Alkemade in de groenvoorziening. Gerard is al ruim 50 jaar 
getrouwd met Corrie. Samen hebben zij 4 zonen, waarvan er 2 besmet 
zijn met het postduivenvirus. Hans is 49 jaar getrouwd en vader van 4 
dochters. Hij is momenteel werkzaam in de technische dienst bij een 
bedrijf wat in relatiegeschenken doet. Voor zijn duivenhobby heeft hij 
mooie werktijden n.l. van 7.00 uur t/m 16.00 uur 
 
Winnende duif. 

Hans vond de winnende duif is om 4.50 uur in het hok. Hij raakte toen lichtelijk in paniek daar hij geen bril bij zich had 
en het dan moeilijk is om de duif te melden. 

Toen Gerard even later in het hok kwam en de duif in zijn hand nam 
constateerde hij dat ze wat vochtig was maar prima rond aanvoelde. 
De winnares is een krasbont duivinnetje van 2006 met het ringnummer H. 06-
1065065. Ze heeft geen naam gekregen van de combinatie, aangezien ze daar 
in Roelofarendsveen niet aan doen. Het is een klein, stevig, zacht en rustig 
duifje wat op een jong van ca. 11 dagen deze mooie prestatie heeft geleverd. 
In 2008 vloog deze duivin ook al een 32e Nationaal St. Vincent en nog een 
aantal mooie prijzen die wij hier van de combinatie niet hoeven te vermelden. 
Het is een kleindochter uit het stamkoppel 74 x 41 van de combinatie. In de 
lijn van de 74 zien wij de namen van Sprenkels en Mevr. Oostenrijk. Aan 
moederszijde komen wij de namen van Combinatie Stoker, lijn de “Neger 15” 
nationaal Barcelona en Eijerkamp, lijn “miss Perpignan” tegen. Gerard vertelde 
over deze duivin dat ze de week voor inkorven rustig op en bij het jong was en 
ook zo de mand is in gegaan. Deze duif heeft geen extra motivatie nodig. De 

liefde voor haar eerste jong dat ze dit jaar groot brengt was voldoende om deze mooie prestatie voor de combinatie te 
verrichten. 
Zo rustig de 65 is zo anders zijn de duiven van de gifkikkerlijn welke op de hokken zijn gehuisvest. Dit zijn duiven die je 
het vel van de handen en armen pikken als je in de buurt komt van hun nest.  
 
Hok en duiven. 
Op het erf van de familie staan rond hun huis, gelegen aan de mooie Braassemer plas,  3 gezellige tuinhokken met in 
totaal 8 afdelingen met totaal zo’n 15 meter lengte. Over de hokken is niet veel bijzonders te vermelden  je vindt er 
geen vloerverwarming, speciale lampen, roosters etc . En het zijn goede hokken gezien de gezondheid van de duiven. 
Als we het hier over de duiven hebben dan kunnen wij gerust spreken van een eigen soort duiven die al 45 jaar aan de 
Wittensingel rondvliegen. De huidige stam duiven is mede door Ron opgebouwd. De basislijnen zijn de duiven van 
Sprenkels via Piet Boer, de van de Wegens van Flip en Leo Hoogervoorst en Mevr. Oostenrijk.  En ook  mogen wij niet 
vergeten de Aarden duiven van Gebr. van Zelderen te vermelden. 
In de winter overwinteren er ca. 140 duiven. Dit zijn 25 koppels duiven op dubbel weduwschap, 14 nestduivinnen 
waarvan de doffer niet wordt gespeeld, 16 doffers waar het klassieke weduwschap mee wordt gepeeld en 14 
kweekkoppels. Er worden per jaar ca. 80 jonge duiven gekweekt , waarvan er zo’n 60 worden verduisterd. Bij de jonge 
duiven wordt aan drogemest methode gedaan. De weduwnaarshokken worden 1x per dag gekrabd. Bij de kwekers 
dagelijks de hokjes en 1x per week de vloer. 
De verzorging van de duiven wordt gedaan door zowel Gerard en Hans. Wel is er een duidelijke taakverdeling. Voordat 
dat Hans naar zijn werk gaat worden de weduwnaars door hem verzorgd. Als dan om 7.00 uur Gerard bij de hokken 
komt neemt hij de werkzaamheden over.  
 
Zo maar wat vragen. 
Wat is het leukste wat jullie hebben meegemaakt in de duivensport? De eerste vroege prijs bij de ZLU, 12e nationaal Pau 
in 1992. De gewonnen klok hangt nog steeds aan de wand in de woonkamer. Ook van de 8e Perpignan, 13e Barcelona en 
19e Marseille hebben ze genoten. Maar ook van prestaties van andere liefhebbers kunnen Hans en Gerard genieten. Een 
minpuntje van de hobby is het verspelen van goede duiven. Dit jaar werden door de combinatie op Pau 5 duiven en op 
St. Vincent 14 duiven ingekorfd die gelukkig allemaal zijn teruggekeerd. 
 
Wij feliciteren Gerard en Hans met hun overwinning en wensen de familie nog vele gezonde, gezellige en sportieve jaren 
toe. 

� west 2 prijzen  
� noord 3 prijzen  

� oost 2 prijzen  
� midden 3 prijzen. 
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Attractie prijzen st. Vincent 
 

Attractie 1 
Nr. Naam Woonplaats Ringnr. Prijs 
1 W. Wittebol Oosterwolde 6-4275954 € 450  
2 B. Weerstand Urk 7-1269321 € 350  
3 L. Roodbeen Renkum 7-1489919 € 250  
4 Comb. Gebr Bierhof Brummen 6-1770390 € 150  
5 G. Gesthuizen Millingen a/d Rijn 7-1519981 € 150  
6 Cees Nijdeken Rijssen 6-2117659 € 100  
7 A. J. van Amerongen Bunnik 8-1263888 € 100  
8 Comb. Gebr Bloemen Brummen 5-2111213 € 100  
9 Comb. van Kooten & van Bemmel Lunteren 7-1386227 € 100  
10 F. J. Brinkman Raalte 7-1434168 € 100  
11 Ben Hendriks Apeldoorn 8-1085857 € 50  
12 H. Zwiers Den Ham 7-1295917 € 50  
13 Kees Roelofsen Breukelen 8-1262579 € 50  
14 R. van Engelen Odijk 8-1310330 € 50  
15 Comb. Tromp & Merkuur Egmond Binnen 8-1395193 € 50  
16 L.A. Pronk Breezand 7-1686411 € 50  
17 D. ten Cate Hattemerbroek 6-1823278 € 50  
18 Heezen - Goossens Beltrum 9-1943952 € 50  
19 W. van de Hoek Putten 7-1430879 € 50  
20 Mark van den Berg IJsselmuiden 8-2080006 € 50  
21 Th. te Pas Ulft 7-1467245 € 50  
22 Comb. Bas & Ricardo Jansen Zutphen 8-1170835 € 50  
23 W. Glas Limmen 6-2088449 € 50  
24 H. Wilharms Westerhaar 6-1737799 € 50  
25 Comb. Geerding & Zn Westerhaar 4-1460898 € 50  
26 J. de Beukelaer Aalten 8-1175409 € 50  
27 Comb. van Heteren Arnhem 7-1453704 € 50  
28 T. van der Walle Beerta 7-1109456 € 50  
29 B.van der Horst Groesbeek 8-1243017 € 50  
30 J. Swart Weerdinge 6-4719954 € 50  
31 W. Altenaar Soest 8-1337028 € 50  
32 Comb G. & J. Nieuwamerongen Veenendaal 5-1134737 € 50  
33 Jelle Jellema Nijverdal 8-2027003 € 50  
34 H. Doek Klazienaveen 6-4720364 € 50  
35 Eder & Eder Comb Nijmegen 9-1978885 € 50  
36 Mevr Johanna de Groot Vroomshoop 7-1297127 € 50  
37 V. Vork Noorden 8-1575550 € 50  
38 Comb. J. Stern Ulft 6-1880929 € 50  
39 A. Bonhof Hulshorst 4-1607687 € 50  
40 Roelof Coster Staphorst 7-4738580 € 50  
41 A. Hup Oene 8-1120897 € 50  
42 J.W.B. Bruins Ulft 7-1482151 € 50  
43 R. Wienen Beuningen 6-1909581 € 50  
44 Comb. H. & R. Bakker Baarn 7-2123623 € 20  

 

Attractie 2 
Nr. Naam Woonplaats Ringnr. Prijs 
1 Comb. de Jong Roelofarendsveen 6-1065065 € 350  
2 Comb G. & J. Nieuwamerongen Veenendaal 8-1303912 € 250  
3 E. Haal Zeewolde 7-1414369 € 150  
4 D.J. Nijhof Wierden 6-1666814 € 100  
5 Comb. Steenbeek & Zn De Bilt 6-1943820 € 100  
6 D. Rotman Musselkanaal 7-4746544 € 100  
7 H. van de Roest Zwanenburg 7-1634415 € 100  
8 Comb. Verweij & Castricum Mijdrecht 7-1240764 € 100  
9 A. J. van Amerongen Bunnik 8-1298516 € 100  
10 H. Kuipers Emmen 6-4719990 € 100  
11 N de Fouw Bant 8-4204786 € 50  
12 Comb. Gebr. Jacobs Nes a/d Amstel 7-1621869 € 50  
13 J. Swart Weerdinge 5-4712746 € 50  
14 W. Mulderij Vinkenbuurt 8-2104452 € 50  
15 Comb. Tromp & Merkuur Egmond Binnen 8-1395182 € 50  
16 G. van Laar Jr Elst 7-1535739 € 50  
17 Anton Opdenoordt Zevenaar 7-1507668 € 50  
18 D. Altenaar Giesbeek 7-1449913 € 50  
19 Aike Jan Veninga Ter Apel 6-4725037 € 50  
20 J.W.B. Bruins Ulft 7-1482216 € 50  
21 Jaap Mazee Ens 5-4270725 € 50  
22 P. Eeuwes Huissen 8-1212585 € 50  
23 J.G.M. Reekers Rietmolen 6-1721471 € 50  
24 Comb. Jochemsen & Znn Bennekom 4-5407718 € 50  
25 Comb. H. Hullegie & Zonen. Dedemsvaart 8-2034441 € 50  
26 Comb. B. van Holland & Zn. Ede 9-1846371 € 50  
27 Henk. Arts 's-Heerenberg 5-1014445 € 50  
28 A. G. van Blitterswijk Elst Utr. 9-1991452 € 50  
29 Mevr Johanna de Groot Vroomshoop 9-1761626 € 50  
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 Andre de Jong, Blaricum wint Barcelona  
 
Waarschijnlijk is Barcelona één van de meest tot de verbeelding sprekende wedvluchten die jaarlijks wordt gehouden. Er zijn 
liefhebbers die hun hele jaar afstemmen op deze prestigieuze klassieker vele anderen zien het als een onneembare horde voor 
hun duiven. 
Feit is wel dat de belangstelling van over de hele wereld voor deze krachtmeting groot is en de winnaar eeuwige roem ten deel 
valt. 
 
De overwinning bij Marathon Noord kwam bij Andre de Jong uit Blaricum terecht die om 
06:09:46u. zijn tweede getekende  de 09-2047241 constateerde. 
Een delegatie van Stichting Marathon Noord vertrok daarom op een kletsnatte donderdag 
richting Blaricum om Andre te huldigen en zijn verhaal op te tekenen. 
Voor de gelegenheid werd oud SMN voorzitter Hans Wolfsen meegevraagd omdat Andre en 
Hans geen onbekenden van elkaar zijn en elkaar ook regelmatig ontmoeten tijdens het 
inkorven in Soest. 
 
Andre(43) die zijn boterham verdient in de bouw is al duivenmelker vanaf zijn jeugd. 
Samen met zijn vader vormde hij een combinatie en in 1982 is hij zelfstandig 
duivenmelker geworden. In de beginjaren werd met succes het hele programma gespeeld 
en veel gewonnen. Hierna dacht Andre “nu heb ik dit wel gezien, ik wil iets anders” 
waarna hij overschakelde naar de overnachtfond. Om in te korven krijgt Andre hulp van 
andere liefhebbers uit de omgeving, w.o. Jan Hartog uit Laren omdat hij zelf geen auto 
heeft. Als moet worden ingekorfd in Soest doet hij dat vaak op de brommer. 
 
In de tuin staan meerdere hokken met een totale lengte van ongeveer 10 meter. Deze hokken worden dagelijks schoongemaakt. 
Bijzonderheden zijn er niet aan het hok, althans dat werd gezegd tot we het vernuftige rolluik in de spoetnik te zien kregen. Dit 
kleine rolluik kan op afstand worden bediend en geprogrammeerd. Op die manier krijgen de duiven een uur voordat Andre 
thuiskomt uit zijn werk de vrijheid en “heb ik een uur gewonnen” zoals Andre zegt. 
 
Op de vlieghokken zitten 36 vliegkoppels die allemaal meegaan daarnaast zijn er nog een aantal kweekkoppels. Verder zitten er 
een aantal duiven in het “reserve hok”, die duiven worden ingezet als een duif niet terugkomt. Op die manier blijven de koppels 
in tact en wordt de sfeer in het hok niet negatief beïnvloed doordat er minder duiven in een hok komen te zitten. Verder worden 
ongeveer 100 jongen gekweekt waarvan de helft op de jonge duiven vluchten wordt gespeeld en de andere helft op de natoer. 
In maart worden de duiven gekoppeld en als de jongen twee weken zijn worden ze op de vloer gezet. De koppels beginnen dan 
weer aan het volgende broed en dan wordt geprobeerd de standen wat te spreiden zodat tijdens het seizoen gekozen kan 
worden welke op de beste stand zitten om mee te kunnen. Op die manier wordt de pennenrui ook vertraagd wat een mooie 
bijkomstigheid is. 
Tijdens het begin van het seizoen worden alle vliegduiven van Minderhout tot Ablis zo veel mogelijk gespeeld. 
Omdat de mogelijkheden om af te richten beperkt zijn zitten duiven soms 3 weken thuis voor ze weer een meegaan. 
De medische begeleiding is minimaal maar soms wordt de dierenarts wel gevraagd om een controle te doen en als het nodig is 
wordt wat gegeven. 
Zo ook voorafgaand aan Barcelona toen het “niet ging”, de dierenarts kon niets vinden maar Andre toch maar een geelkuurtje 
gaf. Daarna keerde het tij en begonnen de duiven wel prijs te vliegen. 
Dagelijks krijgen de vliegduiven de verplichte training, ze moeten dan van de nesten af en een uur vliegen. In het begin hebben 
ze daar wat aansporing voor nodig maar na twee weken gaat dit vanzelf. 
Het voer dat de duiven krijgen is een “eigen” mix van Mariman, Natural en Matador en dat krijgen ze het hele seizoen door. 
Opvoeren en extra dingen zoals pinda’s of biergist worden niet gegeven. Deze mengeling krijgen de duiven ruim voldoende maar 
er mag geen voer blijven liggen. 
Na thuiskomst wordt Bio-Even van A.P. Overwater gegeven als ontsmetting en aanvulling van de verbruikte reserves. 
 

Andre heeft de duif niet zien komen, wel was hij even daarvoor nog wezen 
kijken en is toen weer op de internet gaan kijken. Er waren toen een stuk of 
tien meldingen en ik dacht toen, “het zal wel een uur of negen worden voor 
er een duif komt en toen zie ik ineens een duif zitten en dan schrik je wel 
even”. In de ZLU was het goed voor de 7e plaats tegen 7.046 duiven en in 
fondclub Gooi en Eemland was het eerste en 1,5 uur los op nummer twee, 
goede vriend Jan Hartog uit Laren. 
In alle duiven van Andre zit voor 80% bloed van wijlen Ton Bollebakker 
duiven. Dat is niet vreemd want Andre zegt veel geleerd te hebben van Ton 
en het is dan logisch dat het duivenbestand veel overeenkomsten met de 
Bollebakker duiven vertoont. 
Afgelopen winter heeft Andre zelfs nog een aantal rechtstreekse Bollebakker 
duiven teruggekocht om zijn eigen stam te versterken. Bollebakker was een 
bekende naam op Barcelona en dat Andre deze prestatie levert is ook een 
mooi eerbetoon aan Ton. 
De winnende duivin zat op 7 dagen broeden en was zo fel op het nest dat 
werd besloten haar als 2e getekende mee te geven en naar nu blijkt niet 

onterecht. 
Tot nu toe waren de prestaties van de winnares nog niet spectaculair maar dat heeft ze in één keer recht gezet en verhuist ze 
als beloning naar het kweekhok. 
Andre had 9 duiven mee waarvan er 4 prijs vliegen in de ZLU en alle 9 ook weer op het hok zijn teruggekeerd. 
 
Na een gezellig avondje melken en veel informatie rijker namen we afscheid van deze sympathieke duivenmelker en wensen 
hem nog veel succes. 
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Attractie prijzen Barcelona 
 

Attractie 1 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijs 

1 Flip Hoogervorst   Ter Aar  6-1118236 € 300 

2 Herman Brinkman Tuk 8-4205608 € 200 

3 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam 7-1625881 € 100 

4 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen 8-1535964 € 50 

5 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 7-1669478 € 50 

6 Jan Doppenberg Voorthuizen 5-2099826 € 50 

7 G. Veerman Volendam 7-1621802 € 50 

8 P. Heikamp Zetten 4-1703099 € 50 

9 Paul van den Boogaard Kamerik 7-1822134 € 50 

10 G. Rozeboom  Breukelen (U)  7-1537132 € 50 

11 P.E.J. Eeuwes Huissen 3-2084788 € 50 

12 Wim van Hoolwerff Heemskerk 5-1252203 € 50 

13 M. Jacobs Bennekom 5-2178694 € 50 

14 H.W. Bransen Putten 7-1431901 € 50 

15 Kees Roelofsen Breukelen 5-1095822 € 50 

16 O. Pals Bovenkerk 6-2028663 € 50 

17 F.D. van den Brink Swifterbant 7-2140659 € 50 

18 Ben Hendriks  Apeldoorn 5-2091142 € 20 

 
Attractie 2 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijs 

1 A. de Jong Blaricum 9-2047241 € 200 

2 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 7-1669645 € 150 

3 Mart Derksen Almelo 7-1277993 € 100 

4 R. Geerdink Haarlem 8-1420300 € 50 

5 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam 8-1350948 € 50 

6 A.C. Blom Lijnden 9-1016504 € 50 

7 Jaap Mazee Ens 6-4277965 € 50 

8 Jan Peters Bemmel 6-1857382 € 50 

9 Y.N.M. Kaptein Akersloot 4-1908318 € 50 

10 Herman Brinkman Tuk 6-4278920 € 50 

11 drs. J. Sival Zetten 8-1226378 € 50 

12 H.B. Wegh Lochem 6-1806505 € 50 

13 Comb. Van den Berg & Zn Utrecht 8-1296996 € 8 
 
Extra prijzen 
Nr. Winnaar Prijs Aangeboden door 

1. A. de Jong Kristallen vaas Vluchtsponsor Makelaar Jacobs, Bennekom  

1. A. de Jong Duivenfoto PigeonPhotography  

1. A. de Jong Mok met opdruk Harjac B.v. 

2. Henk Fleuren Stamboomprogramma Compuclub van Balveren, Ulft 

3.   R. Timmermans Een visschotel t.w.v.€ 50,= Vishandel De Vakman, Arnhem 

4. Flip Hoogervorst   Boorhamerset Van Dijk trading 

5. Wiebren van Stralen Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp, Renkum 

37. Jan Peters Zak voer  Harjac B.v. 
 

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 die 
op onze website vermeldt staan. Neem gerust contact op met één van de bestuursleden om van gedachten te 
wisselen over de mogelijkheden. 
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Henri de Wit, Arnhem wint Montpelier  
 
Het was diep in de nacht toen er in Arnhem een duif van Montpellier viel. De eerste duif van Montpellier van Nederland. De duif 
heeft als eigenaar Henri de Wit, een sympathieke en gedreven liefhebber die al vaker duiven had zien thuiskomen in de nacht. 
Er vielen in de loop van de nacht meerdere duiven in sector II t/m IV. Dichterbij maar ook verder op. Vroeg in de morgen was 
het nog niet duidelijk wie de 1e nationaal zou hebben, maar uiteindelijk stond er op internet en teletekst dat het Henri (in de 
volksmond Harrie) de Wit was uit Arnhem met een duifje die al vaker in de nacht was gevallen, bijvoorbeeld op Perigueux 2007. 
Dit duifje won ook vroege prijzen op vluchten zonder nachtaankomsten. De laatste weken was Henri zelf aan het sukkelen met 
de gezondheid. Griep, wat niet over wilde gaan en toen kreeg hij ook nog last van een oog. Via een specialist in het ziekenhuis 
kwam hij erachter dat het netvlies was losgeraakt. De donderdag voor Montpellier is Henri geopereerd aan het oog, met als 
gevolg dat hij rechtop moest slapen. De duiven van Montpellier waren vrijdagmiddag om half twee gelost en nachtelijke 
aankomsten werden verwacht. Om kwart over twaalf keek hij nog even buiten en toen zat er nog niets. Hij kon slecht slapen, 
zeker omdat het rechtop moest. Omdat hij al een tijdje slecht sliep, was hij toch in slaap gevallen van vermoeidheid. Om twee 
uur moest Henri plassen en toen zag hij een bontje op het dak van de buren zitten. ‘Leve de blaas!!!’ zei Henri. Het was nog een 
heel werk om het duifje binnen te krijgen. Na een kwartiertje was het toch gelukt met behulp van de lampen in de andere 
afdeling van het hok. Toen pas kan hij het duifje op de ouderwetse manier klokken. 
 
De liefhebber 
Henri (60 jaar) de Wit heeft vanaf zijn 12e jaar duiven en vanaf 1967 speelde 
hij voor het eerst met de duiven onder de naam van zijn vader. In het begin 
vloog Henri als iedereen op het programma.’Als ik kampioen wordt, ga ik alleen 
maar Eendaagse Fond vliegen.’ Dit gebeurde in 1982. Vrij snel is Henri toen 
overgeschakeld op de overnachtfond. De duiven waar Henri mee begon waren 
de programmaduiven van het eerste uur. Om ‘echte’ fondduiven erbij te halen 
ging Henri naar Toon Schouteren uit Steenbergen en Thei Burgers uit Weurt (bij 
Nijmegen), o.a. uit de 1e internationaal Pau. Verder heeft hij een goede duif 
gehad van Martin van Geel, waar veel nakomelingen goed van hebben 
gepresteerd. Later heeft Henri wat duiven gekregen van Van de Pol van het 
soort van Batenburg. De huidige stam bestaat uit duiven met het bloed van de 
duiven van Harm Vredeveld (gouden koppel), Batenburg, Van de Merwe, Van 
Geel en Van der Wegen. 
 
De winnende duif 
De winnende duivin is een bontje van het jaar 2006. De winnende duif stond als tweede op de lijst van de zes ingekorfde duiven 

van Montpellier. Als jaarling vloog ze prijs op Perigueux (in de nacht geklokt) en 
Bergerac. In 2008 is zij drie weken weggeweest van St. Vincent. Op Bergerac vloog ze 
weer een prijsje. In 2009 werd ze 3e duifkampioen Overnachtfond van de hele afdeling 
GOU. Nationaal was ze goed voor de 346e nat. St. Vincent, 13e nat. Montauban en de 
77e nat. Bordeaux. In 2010 heeft Henri veel jongen uit het bonte duivinnetje 
gekweekt. Later in het seizoen heeft ze toch nog een vluchtje gedaan en won de 230e 
nat. Cahors. In 2011 begon ze me 101e nat. St. Vincent en dan nu de 1e nationaal 
Montpellier. Een geweldige palmares. 
De moeder van de winnende duif is van het soort van Batenburg. De grootvader van 
deze moeder is de wereldberoemde “Witbuik”, die stond gekoppeld aan de Perpignan-
duivin. De andere grootouders van de moeder is een zoon van de “Bonte Kweker” en 
een dochter van de Gouden koppel van Peter van de Merwe. De vader van de 
winnende duif komt uit de 13e nat. Dax. In de stamboom van de vader zit de Van 

Geel-duif, maar ook de zus van “Miss Europe” van Piet Heikamp. 
 
Systeem 
Henri speelt de duiven allemaal op het nest. Hij heeft jaren vooral met weduwnaars gespeeld, maar vond dat jammer van de 
duivinnen. Hij wilde meer van de duivinnen weten, vooral om goed door te kunnen kweken. Daarom is hij in 2006 helemaal 
overgeschakeld op het nest. Hij speelt met 16 koppels oude duiven en jaarlingen en korft ze alleen in op eieren. De winnende 
duivin werd ingekorfd op 3 dagen broeden. De beste duiven gaan naar de vluchten van de Marathon Noord. Op de andere 
vluchten worden vooral de nieuwelingen getest. Henri speelt ook zijn jaarlingen op de grote fond. Als jonge duif krijgen ze alleen 
de navlucht. Als jaarling gaan ze gelijk vanaf het begin mee en dan krijgen ze een paar overnachtvluchten. De verliezen van de 
jaarlingen zijn minimaal. Zeker als je ziet dat de opleiding niet zoveel vluchten behapt, is dat bijzonder. De duiven van Henri 
kunnen kennelijk een hoop aan. 
 
Het huidige seizoen 
Het seizoen verloopt tot zover goed bij Henri de Wit. Op St. Vincent won hij naast de 101e nationaal ook de 38e nationaal. Op 
Brive zat hij 71e in de afdeling GOU. Hij had 5 van de 15 prijzen. Op deze vlucht gingen 3 jaarlingen mee en vooral late duiven 
van 2009. Op Orange speelde Henri 7 jaarlingen en 3 oude duiven. Hij had de 41e van de fondclub tegen 426 duiven. De 
jaarlingen kwamen op één na terug. Op Montpellier had Henri drie duiven in de prijzen van de 6. De beste doffer kwam 
maandagavond als laatste thuis. Deze doffer had een slechte dag, maar is gelukkig thuis gekomen, zodat hij later weer voor 
Henri kan schitteren. 
 
Tot slot 
De Nationale winnaar van Montpellier was natuurlijk ook de winnaar van de Marathon Noord. Ook op St. Vincent zat Henri er 
goed bij. Dus in de tussenstand na twee vluchten (van de drie) staat Henri er goed voor (5e, JvN). Ik hoop voor hem dat hij op 
Montauban weer een mooie tijdduif pakt, zodat hij een gooi kan doen naar het podium op de middaglossing. 
Ik was op bezoek bij een gedreven duivenmelker, die weet wat hij wil en die een mooie stam duiven heeft opgebouwd. Hij weet 
wat hij wil en heeft op basis van inzicht en kijk op duiven mooie prestaties neergezet in de loop der jaren met de 1e Montpellier 
als voorlopig hoogtepunt. Op St. Vincent en Montpellier heeft hij een mooie basis gelegd voor een hoge eindklassering in de 
Marathon Noord. Een competitie die Henri een warm toedraagt. Het team van de Marathon Noord wenst Henri veel succes voor 
de rest van het seizoen en vooral op Montauban. 
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Attractie prijzen Montpellier 
 

Attractie 1 
Nr. Naam Woonplaats Ringnr. Prijs 
1 H. de Bree Soest 6-2015992 € 450  
2 Arjan Beens Genemuiden 8-2075874 € 350  
3 Gebr. Limburg Zuidveen 7-4291127 € 250  
4 B.A.J. van der Horst Groesbeek 8-1243041 € 150  
5 H.W. Bransen Putten 9-1891467 € 150  
6 J.F. Eggink Laren 9-1871553 € 100  
7 W. Schoonderbeek Ede 9-1898306 € 100  
8 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 6-1943820 € 100  
9 H.B. Hubers Didam 9-1921030 € 100  
10 J.A. Wahle Nieuwkoop 8-1574782 € 100  
11 W.J. Eulink Velp 8-1222931 € 50  
12 Mark van den Berg IJsselmuiden 8-2080006 € 50  
13 comb. G. & G. de Graaf Zwaagwesteinde 7-1149471 € 50  
14 Heijsen-Spaan Nijmegen 7-1522721 € 50  
15 G. Veerman Volendam 9-1009021 € 50  
16 G.v.d.Sleen  Geesbrug 8-4754971 € 50  
17 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 8-1395182 € 50  
18 comb Heezen Goossens Beltrum 9-1943952 € 50  
19 W.J.H. Raben Loil-Didam 7-1464984 € 50  
20 Eric Haal Zeewolde 8-1141361 € 50  
21 Jan van Straten Utrecht 8-1295235 € 50  
22 Tim Hage Woerden 8-1588738 € 50  
23 Karel de Bruin Zwaagwesteinde 8-1988667 € 50  
24 Gebr. Bierhof  Brummen 6-1770390 € 50  
25 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 6-1584194 € 50  
26 Comb. Verweij-Castricum Mijdrecht 7-1240764 € 50  
27 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout 9-1112472 € 50  
28 W. Weerink Wierden 8-1007921 € 50  
29 Cees Nijdeken Rijssen 8-1063515 € 50  
30 L. Roodbeen Renkum 7-1489919 € 50  
31 D. Rotman Musselkanaal 7-4746544 € 50  
32 M.Schuurmans Zwartemeer 9-4774196 € 50  
33 G.J.A. de Klerk Almere 9-1022854 € 50  
34 H. Gerritsen Woerden 9-1235176 € 50  
35 H. Vermeulen & Zn. Zeist 9-1993288 € 50  
36 Combinatie Verwaaijen Deest 7-1513865 € 50  
37 Comb. Diesvelt - Wanders Loil-Didam 8-1194561 € 50  
38 J. Grootoonk Bant 8-2085712 € 50  
39 Wim de Ruiter Loerbeek 6-1900780 € 50  
40 Johanna de Groot Vroomshoop 7-1297105 € 50  
41 J.J. van Berg Ede 7-1384463 € 50  
42 J.C.G. Lissenberg Utrecht 8-1294318 € 50  
43 A.A.Slotboom Utrecht 7-1566875 € 50  
44 Comb J.Hommes en Zoon Akersloot 7-1684488 € 20  
 
Attractie 2 

Nr. Naam Woonplaats Ringnr. Prijs 
1 Cees Nijdeken Rijssen 6-2117659 € 350  
2 F.J. Brinkman  Raalte 6-1830481 € 250  
3 Gebr. Bloemen Brummen 9-1832210 € 150  
4 L. Roodbeen Renkum 5-1045373 € 100  
5 K. Bruinewoud Klazienaveen 8-5822098 € 100  
6 Mark van den Berg IJsselmuiden 9-1705664 € 100  
7 Hein van Gurp Heino 9-1823184 € 100  
8 W. Derksen Almelo 8-1004435 € 100  
9 J.C.G. Lissenberg Utrecht 8-1294400 € 100  
10 J.W.A. van Kalkeren  Oosterhout 9-1913081 € 100  
11 Cliff Krancher Wormerveer 9-1028739 € 50  
12 Comb. v.Kooten -v.Bemmel  Lunteren 8-1115143 € 50  
13 Roelof Coster Staphorst 8-4758731 € 50  
14 D. Rotman Musselkanaal 7-4746535 € 50  
15 Comb. Ginkel & Berg De Kwakel 8-1400864 € 50  
16 Patrick Sticker Silvolde 7-1504052 € 50  
17 Team van Ginkel Veenendaal 7-1533949 € 50  
18 Wim Hogendoorn Purmerend 7-1631287 € 50  
19 Hein de Jonge Weiteveen 7-4739848 € 50  
20 Fred Stet Monnickendam 6-2031089 € 50  
21 Evert Antonides Sappemeer 7-1113467 € 50  
22 H. de Bree Soest 6-1945534 € 50  
23 Enrico Liet Spankeren 8-1217794 € 50  
24 Dick Vogelzang   Staphorst 7-4737989 € 50  
25 G. Rave Bredevoort 8-1176303 € 50  
26 Henk Kuipers Emmen 7-4735721 € 50  
27 Jelle Jellema Nijverdal 9-1787351 € 50  
28 Jaap Mazee Ens 9-1019344 € 50  
29 B.W. Nitrauw Wapenveld 8-5802125 € 50  
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Combinatie Diesvelt-Wanders, Loil wint Marseille. 

  
Namens Stichting Marathon Noord gingen Gert te Pas en Patrick Sticker op pad naar Loil, om op bezoek te gaan bij Hans 
Diesvelt (r) en Peter Wanders (l) en niet te vergeten de zoon van Hans, Roy. 
Het zijn gedreven mannen die niets aan het toeval overlaten en altijd op zoek zijn naar 
beter materiaal. We stapten uit de auto en wat hadden we met al het gepraat vergeten; 
de bloemen die stonden bij mij thuis in de kelder. Loil ligt net buiten Didam en hoort bij 
de Liemers. Hans (50) werkt in Duiven bij een bedrijf dat rubber verwerkt en Peter (42) 
is van beroep timmerman. De combinatie speelt vanaf het erf van Hans, het is zijn 
ouderlijk huis en hij woont er met zijn gezin. Aan ruimte ontbreekt het hier niet want ze 
wonen in het buitengebied. Ze hebben er hun eigen prieel voorzien van alle gemakken 
en dit is ook de plek waar beide mannen hun passie samen delen. De combinatie is een 
goed koppel, Peter zie je altijd met een glimlach, hij is loyaal en altijd op zoek naar het 
beste. Hans is iemand met visie die niets opschrijft maar alles onthoud maar vooral ook 
ziet.  Een nadeel aan het zo vrij wonen is wel dat de stootvogels ook alle ruimte hebben 
en die komen helaas geregeld hun kost halen. Toen ik vroeg wat hun vervelendste 
ervaring was vertelde Hans over het kwijt worden van een paar toppers door de havik. 
De mooiste herinnering van Peter zijn de drie teletekst vermeldingen door de jaren heen 
o.a.2e nat. Dax, 5e nat. Bergerac. sector 3.   
 
Hans is vanaf kleine jongen besmet geraakt met de duivenbacil door zijn ooms J. van 
Ree en B. Ampting. Peter moest daarin tegen wachten tot zijn 18e jaar en werd via oom 
Jan Wanders, medeoprichter van hun club, wegwijs gemaakt in de duivensport. Ze zijn lid van p.v. De Rode Doffer in Didam en 
hun clubgebouw staat vast onder de mooie molen van H. Derksen, een van onze sponsors. 
Als je kijkt naar hun accommodatie bestaat dat uit twee tuinhokken, een mooi hok van 13 meter voor de nestduiven van Hans 
en een hok van 4 meter voorzien van een flinke ren voor de jonge duiven van Roy. Peter zijn domein is boven op zolder 
gevestigd en is 5 meter lang en daar zitten de weduwnaars en de kwekers. Samen hebben ze 60 koppels ouden en 100 
jongen. Sinds 2008 spelen de mannen in combinatie nadat Peter op zijn ouderlijk huis niet verder de duivensport kon bedrijven. 
Het samensmelten van hun beide stammen heeft hun geen windeieren gelegd en de stam duiven die ze er samen hebben zitten 
stammen hoofdzakelijk af van het Aardensoort. Van de volgende liefhebbers zijn hun duiven afkomstig: Henk Wisselink- Halle, 
hij is helaas overleden en waar Peter goede contacten mee had, neef Marcel Diesvelt, Ad v.Heijst , A.v.d Berg-Didam, De Black-
Giant lijn via Spiegelenberg en niet te vergeten het oude soort van Jan v. Ree. Deze laatste liefhebber had het bruine soort waar 
de mannen met veel samenkweek Didam op de kaart hebben gezet (Marcel Diesvelt, Geert Tiemes en Hans en Peter)  Het 
kruisen met snelheidsduiven is hier uit den boze. Toch begreep ik dat als we meer ochtendlossing krijgen van 800/900 kilometer 
er duiven moeten komen die wat meer power in hun lijf hebben. De laatste vlucht Montelimar, een ochtendlossing, is weer zo’n 
“”driet stuksken”” zegt Hans.  
We gaan terug naar waar we voor gekomen zijn en dat is de winnares van Marseille 2011. Het is de kraswitpen duivin 2009-

2070189 ( 2e getekende) die op maandag 18 juli om 7.38 uur werd geklokt met de 
hand, want dat moet nog steeds als je met de Z.L.U. vluchten mee wilt doen. In de 
Fondunie was het de 4e melding en nationaal staat ze op plek 49. Een geweldige 
prestatie voor een pas tweejarige duivin. Haar afkomst liegt er niet om, Peter die alles 
heeft vastgelegd verteld dat de vader van de 189 afkomstig is van M. Diesvelt van het 
soort Steenkamp maal P. Guelen en de moeder komt van Henk Wisselink uit de 
zilverruglijn maal een v.d Wegen duivin. In de hand is het een atletische duivin met een 
soepele vleugel. Ze zat in het jongenhok samen met 80 jonkies op de grond vlak bij de 
deur. Ze heeft volgens Hans wel erg veel drang om naar huis te komen. Ze hebben een 
paar oudere koppels tussen de jongen zitten en wekelijks op de fondvluchten worden ze 
verrast hoe ze daar afkomen. De 189 zat op eitjes van 13 dagen en ze had ook al een 
mooie prijs op Orange gehaald. Ze was allereerst goed ingespeeld maar tussen de grote 
vluchten door krijgen de duiven veel rust. De duiven die in het weekend thuis blijven 
worden door de mannen gelapt vanaf Ravenstijn (45 km) om het ritme er in te houden. 
Ze hadden drie duiven mee en hun 2e duif was ook nog knap op tijd (8.40uur). Voor de 
Z.L.U vluchten rijden de mannen naar  Lichtenvoorde waar ze de 1e en 3e duif hadden 
van het inkorfcentrum.  
De Marseille duiven moesten een dag overstaan maar werden zondagochtend om 7 
uur gelost, de 948 kilometers waren geen peulenschil en onze gevleugelde vrienden 
moesten wel weer door het Rhonedal. Volgens Hans is Marseille lastiger dan Barcelona, 
dit alles heeft met de mistral te maken die erg verraderlijk kan zijn. De duiven die hun 
bestemming in het oosten van Nederland hebben moeten het duistere gat in en blijft het 
lastig om zich in de top van de Z.L.U te klasseren. 

De mannen zijn al vanaf 1994 lid van S.M.N. en de laatste paar jaar doen ze ook mee met de ochtendlossing.       
Het seizoen loopt tot nu toe volgens plan, ook op Cahors (chaos zegt Peter na alle naamsveranderingen ) hebben ze om 14 uur 
hun eerste duif en hebben er ‘s avonds 14 van 24 in de prijzen. Op zondag ontbraken er nog 3. Bij veel liefhebbers waren er op 
zondagavond nog veel schappen leeg. 
 
Wat er verder ter sprake kwam was dat je geduld moet hebben met fondduiven, “te veel mensen verwachten veel te veel van 
jaarlingen of late jongen, geduld is een schone zaak”. 
De fondduiven gaan ook nooit vaker dan drie maal mee op de grote fond “anders speel je ze kapot” zegt Hans. Ze voeren tijdens 
het seizoen Garvo prestige/vliegmengeling en verder gewoon standaard voer bij de jongen. De duiven opvoeren met snoepzaad 
gebeurd de laatste paar dagen, want zegt Hans “vet verbanden ze niet in de mand”. Tot slot kregen we als organisatie een 
compliment want een tweetal telefoontjes met felicitaties doet elke winnaar goed. 
Met de vraag of we als S.M.N nog konden verbeteren kwam de opmerking om in 2012 samen met de N.P.O. goede 
lossingsafspraken te maken, vooral bij harde zuidwestenwind liefhebbers de kans te geven de juiste duiven daarvoor in te 
korven.   
De bos bloemen heb ik ‘s avonds netjes aan de vrouw des huizes afgeleverd en van haar mocht ik wel vaker aankomen (met 
bloemen) . 
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Attractie prijzen Marseille 
 

Attractie 1 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijs 

1 Comb. Van den Berg & Zn Utrecht 7-1573776 € 300 

2 Flip Hoogervorst   Ter Aar  8-1099298 € 200 

3 Kees Niesten Uitgeest 7-1692983 € 100 

4 C.J. Blokdijk Hoorn 8-1403289 € 50 

5 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 8-1393502 € 50 

6 Rieks Lonsain Nieuwleusen 9-1734402 € 50 

7 Jan Peters Bemmel 7-1458990 € 50 

8 Mike Peereboom Amstelveen 6-2023621 € 50 

9 Comb. Diesvelt - Wanders Didam 7-1466332 € 50 

10 G. Veerman Volendam 0-1512462 € 50 

11 Comb J.Hommes en Zoon Akersloot 8-1408258 € 50 

12 Comb. v.Kooten -v.Bemmel  Lunteren 4-1579166 € 50 

13 L. Ph. Hoogervorst Vrouwenakker 8-1577062 € 50 

14 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen 8-1535944 € 50 

15 O. Pals Bovenkerk 7-1624554 € 50 

16 Wim van Hoolwerff Heemskerk 7-1684239 € 50 

17 Comb. Bosman Doetinchem 5-1027438 € 50 

18 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 9-1048032 € 20 
 
Attractie 2 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijs 

1 Comb. Diesvelt - Wanders Didam 9-2070189 € 200 

2 Jaap Mazee Ens 7-4290278 € 150 

3 A.J. van Amerongen  Bunnik 8-1298487 € 100 

4 Bas Weijers Groesbeek 8-1243479 € 50 

5 Rieks Lonsain Nieuwleusen 9-1734304 € 50 

6 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 8-1407775 € 50 

7 Comb J. Meijer en zoon Hengelo Gld 4-1680067 € 50 

8 J.J. Bochem Amsterdam 9-1011703 € 50 

9 W. Altenaar Soest 9-2061935 € 50 

10 Jan Peters Bemmel 7-1458911 € 50 

11 L.A. Pronk  Breezand 8-1409640 € 50 

12 P. Heikamp Zetten 7-1499991 € 50 

13 O. Pals Bovenkerk 5-1189923 € 8 
 
Extra prijzen 
Nr. Gewonnen door Prijs Aangeboden door 

1. Comb. Diesvelt - Wanders Trofee Vluchtsponsor Ulamo, Ulft 

1. Comb. Diesvelt - Wanders Rollade van één meter Vleescentrum Soest 

1. Comb. Diesvelt - Wanders Duivenfoto PigeonPhotography 

1. Comb. Diesvelt - Wanders Mok met opdruk Harjac B.v. 

2. Jaap Mazee Stamboomprogramma Compuclub van Balveren, Ulft 

3. Comb. Van den Berg & Zn Een visschotel t.w.v.€ 50,= Vishandel De Vakman, Arnhem  

4. Flip Hoogervorst   Boorhamerset Van Dijk trading 

5. Kees Niesten Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp, Renkum 

37. R. A. M. de Jong Zak voer Harjac B.v. 
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 Combinatie Steenbeek en Zn., de Bilt wint Cahors 

 
Het was dit jaar Cahors waarop de beslissing zou vallen wie zich in 2011 kampioen op de middaglossingen bij Stichting Marathon 
Noord mag noemen. 
In de winter toen het programma werd vastgesteld stond na alle vergaderronden Montauban gepland maar tijdens het seizoen 
werd dit alsnog omgezet naar Cahors. 
Voor de duiven en de liefhebbers maakt het m.i. niet heel veel uit uiteindelijk zijn het de obstakels die onderweg overwonnen 
moeten worden en duiven met kwaliteit en in topvorm doen dat het best en behalen de topklasseringen. 
Obstakels onderweg waren er deze keer voldoende. Zoals bijna gebruikelijk was de regen zoals op elke Marathon Noord vlucht 
dit jaar ook weer van de partij en stond er in tegenstelling tot de voorgaande vluchten een wind uit noordelijke richtingen. 
Het zou dus een “zware” worden voor de echte fondduiven zoals velen dan zeggen. Dat het echter zo’n zware zou worden met 
uiteindelijk op diverse hokken nog lege plaatsen zal niet iedereen vooraf verwacht hebben. 
De eerste duiven vielen in Sector 2 en was het Batenburg v/d Merwe om 08:04u die daarmee de eerste plaats opeisten. Normaal 
verwacht je dan snel meer duiven maar dat viel tegen en het duurde tot 10:32u. voor de eerste melding uit Sector 3 op 
teletekst stond. Het was de 2e getekende van Comb. Steenbeek en Zn. die uiteindelijk goed was voor de eerste in sector 3. 
Slechts 8 duiven in sector 2 en 3 in sector 3 behaalden een snelheid boven de 1000 m.p.m. In sector 4 duurde het tot rond 
15:00u. voor de eerste duiven vielen. 
 
De eerste van Comb Steenbeek bleek ook de eerste bij Stichting Marathon Noord te 
zijn geworden. Voor “ons” (in Soest) geen onbekende omdat de Bilt vlakbij Soest 
ligt maar ook omdat we in 2008 al op bezoek waren bij de combinatie omdat toen 
de beste duif over 3 jaar op de middaglossingen daar bleek te zitten. 
Dus werd een afspraak gemaakt voor een huldiging en weer eens even bij te 
praten. 
De eerste afspraak viel geheel in stijl met dit jaar “in het water” want de 
uitgestelde vlucht vanuit Perpignan gooide roet in het eten omdat de klokken 
leeggemaakt moesten worden. Dus werd een nieuwe afspraak gemaakt en dit keer 
ging dat goed. 
De combinatie Steenbeek bestaat uit Koos(53) en zoon Boyd (15) maar wij 
“denken” dat Koos het grootste deel van de verzorging voor zijn rekening neemt. 
Koos heeft al vanaf zijn 12 jaar duiven en presteerde het om in het tweede jaar 
waarin hij meedeed aan de wedvluchten 2e generaal te worden. 
Het bijzondere bij de combinatie Steenbeek is dat met heel beperkte mogelijkheden 
fantastische resultaten behaald worden. 
De beschikbare ruimte voor een hok is heel beperkt. Het hok is ongeveer 9 meter 
lang en opgedeeld in 4 afdelingen. Een deel van het hok is gebouwd in de schuur. 
In de vlieghokken zit vloerverwarming en wordt met een hygrostaat, de vochtigheid 
in het hok op peil te houden. 
 
Koos is iemand die zich helemaal op de Stichting Marathon Noord vluchten richt 
getuige het vluchtprogramma dat hij uitschrijft en de Marathon Noord vluchten 
daarop markeert zodat hij in het hectische seizoen geen fouten kan maken. Dit jaar 
heeft dat in ieder geval geleid tot de eerste Cahors maar ook 1e duifkampioen (Hans Eijerkamp trofee), winnaar Criterium der 
Azen en 2e kampioen middaglossingen. 
 

Koos is satelliethok voor het kweekcentrum van First Prize 
Pigeons waardoor hij wat mogelijkheden heeft om zonder 
kosten goede duiven te bemachtigen. “Deze mogelijkheid kwam 
langs en ik kan niet veel geld besteden aan duiven dus dit 
kwam mooi uit. Daarnaast heb ik twee opgroeiende jongens en 
ik besteed liever wat extra geld aan mijn kinderen Verder ruil ik 
wel eens wat duiven“, aldus Koos. 
 
Toen de duiven van Cahors moesten komen zat Koos te 
wachten met een andere liefhebber die vitesse speelt. Toen dan 
de eerste kwam bleef Koos de rust zelve en ging Koos eerst het 
broedhok open doen en het jonkie voor de duivin in de schotel 
leggen waarna de winnares werd binnengehaald. De vitesse 
man vond dit maar vreemd. Toen later duidelijk werd dat het de 
eerste gemelde de sector was begon Koos toch wel wat beverig 
te worden getuige de uitspraak van een aanwezige die zei “Koos 
je staat helemaal te trillen”. “Je moet dan nog uren wachten tot 
je weet of het echt de eerste is omdat de overvlucht je nog voor 
kan zitten maar gelukkig was dat niet zo” 
De winnares is een blauwbonte duivin NL08-1309384 en werd 
gekweekt uit een doffer van First Prize Pigeons welke een broer 

is van de beste Marathon Noord duif in 3 jaar in 2008 gekoppeld aan een duivin van Paul van de Boogaard.  
 
Op de vraag “wat is er sinds 3 jaar veranderd” was het antwoord “eigenlijk niets alleen ben ik helemaal overgegaan op 
natuurproducten. Vorig jaar was het dramatisch maar ik denk ik houd toch vol.” De eerste vlucht ging niet best en toen was er 
wel de verleiding toch wat te gaan geven maar Koos hield vast aan zijn nieuwe strategie. “Nu geef ik alleen natuurproducten en 
meng ik van alles zodat mijn vrouw soms zegt, je lijkt Eucalypta wel.” 
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Attractie prijzen Cahors 
Attractie 1 

Nr. Naam Woonplaats Ringnr. Prijs 
1 M.Schuurmans Zwartemeer 8-4757501 € 450 
2 Team van Ginkel Veenendaal 7-1533949 € 350 
3 Tim Hage Woerden 8-1588769 € 250 
4 A. Kemkens Zieuwent 8-5800929 € 150 
5 Mark van den Berg IJsselmuiden 9-1705664 € 150 
6 G. Neijzing Zaandam 0-1531610 € 100 
7 Ruud van Engelen Odijk 8-1310330 € 100 
8 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten 9-1022854 € 100 
9 Comb J.Hommes en Zoon Akersloot 9-2080390 € 100 
10 Paul van den Boogaard Kamerik 7-1822251 € 100 
11 M. Koeman-Kok Wormerveer 7-1653825 € 50 
12 Bas & Ricardo Jansen Zutphen 7-1444696 € 50 
13 F. Stange Zwanenburg 9-2067142 € 50 
14 B.A.J. van der Horst Groesbeek 8-1243041 € 50 
15 B. de Vries Bolsward 7-4294403 € 50 
16 A. Rave Aalten 7-1447758 € 50 
17 Mijnis Gijsen Echteld 7-1546036 € 50 
18 H. Widurski Beverwijk  6-5618516 € 50 
19 Patrick Sticker Silvolde 7-1504052 € 50 
20 A. Kozijn Harderwijk 8-1127717 € 50 
21 Wim de Ruiter Loerbeek 8-1227669 € 50 
22 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal 8-1303993 € 50 
23 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 6-1943820 € 50 
24 Carl Maassen Amersfoort 9-2041405 € 50 
25 Comb. Hartog Laren NH 0-1484800 € 50 
26 H.W. Bransen Putten 7-1431903 € 50 
27 S.J. Kuipers Oudega (Sm.) 8-2019232 € 50 
28 John Laan Beverwijk 9-1065841 € 50 
29 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 8-1395182 € 50 
30 B. Homma Balk 6-4284187 € 50 
31 M. Jacobs Bennekom 7-1385719 € 50 
32 J. Hanssen Erlecom 8-1253713 € 50 
33 Roelof Coster Staphorst 4-4786360 € 50 
34 T. Maassen Amersfoort 6-1994514 € 50 
35 Comb. Niks Westerhaar 6-5605081 € 50 
36 A.A.Jansen s'Heerenberg 7-1459501 € 50 
37 Comb. Verweij-Castricum Mijdrecht 7-1240764 € 50 
38 H. & R. Bakker Baarn 7-2123623 € 50 
39 Enrico Liet Spankeren 9-1948560 € 50 
40 H. Zwiers Den Ham 7-1295917 € 50 
41 A.J. van Amerongen  Bunnik 8-1263888 € 50 
42 N.J. Tetteroo Purmerend 0-1511141 € 50 
43 Comb.J.Stern Ulft 6-1880929 € 50 
44 Arjan Beens Genemuiden 8-2075874 € 20 
 
Attractie 2 

Nr. Naam Woonplaats Ringnr. Prijs 
1 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 8-1309384 € 350 
2 P. Baas Uithoorn 0-1522847 € 250 
3 Comb. Verweij-Castricum Mijdrecht 6-2026985 € 150 
4 Comb. van Heteren Arnhem 7-1496762 € 100 
5 F.J. Brinkman  Raalte  6-1830481 € 100 
6 H.B. Hubers Didam 8-1191378 € 100 
7 W. Wagteveld Tjalleberd 7-1160239 € 100 
8 J.J. Bochem Amsterdam 9-1017235 € 100 
9 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal 8-1303912 € 100 
10 Gebr. Limburg Zuidveen 7-4291132 € 100 
11 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout 7-1740540 € 50 
12 Ed Maat Limmen 7-1657649 € 50 
13 Comb. Bisselink Velp 8-1211006 € 50 
14 Willem Mulderij Vinkenbuurt 7-1429901 € 50 
15 Wim de Ruiter Loerbeek 6-1900780 € 50 
16 Arjan Beens Genemuiden 8-2075830 € 50 
17 H. & R. Bakker Baarn 9-2046128 € 50 
18 K. Kiekebelt Drijber 6-4722459 € 50 
19 O. Pals Bovenkerk 7-1624541 € 50 
20 Comb. Ginkel & Berg De Kwakel 8-1400806 € 50 
21 Patrick Sticker Silvolde 8-1231271 € 50 
22 D Adema Sneek 8-4203554 € 50 
23 A.J. van Amerongen  Bunnik 8-1298483 € 50 
24 P.C. v.d. Griend Woerden 9-1234575 € 50 
25 P.Beetsma Sneek 8-2021741 € 50 
26 Comb.J.Stern Ulft 7-1481985 € 50 
27 H.C. Eektimmerman Wierden 7-5703539 € 50 
28 M. Koeman-Kok Wormerveer 8-1377795 € 50 
29 Mark van den Berg IJsselmuiden 9-1705618 € 50 
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Jan Lases, Noorden wint internationaal Perpignan. 
 
De winnaar van internationaal Perpignan werd Jan Lases en doordat Jan zijn 2de getekende pakte betekende dit tevens dat hij 
ook de eerste prijs bij de SMN op zijn conto schreef. 
Uiteraard wilde ik wel eens een gesprek aangaan met één winnaar van een 
internationaal concours. Zo gezegd zo gedaan. De afspraak was snel gemaakt en op 
woensdagmiddag was ik onderweg naar Zuid Holland om in het kleine plaatse Noorden 
een rapportage te gaan maken bij een bijzondere liefhebber. Jan, 71 jaar jong, een 
voormalig leraar wiskunde, natuurkunde en economie, genietend van zijn welverdiende 
pensioen ontving mij vriendelijk met de telefoon in de hand. U kunt wel raden waar het 
over ging!!!! De drukte  was nog niet overgewaaid. 
Jan, verwees mij naar een plaats bij het raam waar je uitkijkt op het duivenhok. Hij 
vertelde (op zijn praatstoel) mij dat hij als kleine jongen de duiven van zijn vader moest 
verzorgen, waardoor hij besmet raakte met het duivenmelkers bacil. Maar dat hij de 
eerste jaren dat hij getrouwd was, zijn gezin voorrang gaf waardoor Jan pas in 1983 
echt weer actief mee ging doen met de duiven. In het eerste begin wilde dit niet echt 
vlotten waarop werd besloten in 1999 de boel met behulp van zo’n 15 duivenvrienden 
eens grondig te verbouwen tot het duivenhok wat er nu staat. 
Jan is dit jaar begonnen met 52 oude vliegduiven waarvan er nu nog circa 30 aanwezig 
zijn op de hokken. Hij gaat ervan uit dat ze als 2 jarige zeker hun prijzen verdiend 
moeten hebben anders gaan ze er onherroepelijk uit. Dan wordt het vlieghok aangevuld 
met circa 50% jaarlingen. 
Drie jaar geleden speelde Jan al de 6de nationaal Barcelona en werd hij 3de in de SMN op 
de ochtendlossingen. Overigens speelt hij ook zeer verdienstelijk op de middag lossingen met oa; de 28 nationaal Mont de 
Marsan van dit jaar. En vele andere prijzen. 
Jan had besloten dat er 4 duiven mee zouden gaan naar Perpignan. Hij moest een keuze maken tussen de nestzusters 09-420 
en de 09-421. Één van de twee moest thuis blijven. De keuze viel uiteindelijk op de 09-1220421 omdat haar stand van 7dagen 
jong beter werd geacht dan van haar nestzusje.  Achteraf gezien een uitstekende keuze die Jan op dat moment maakte. 
Jan wist dat er s’avonds een duif in Limburg was gevallen waardoor hij ook wist dat ze niet al te vroeg konden vallen. Maar hij 
had voor de zekerheid toch de wekker om tien over vijf gezet. Om de een of andere rede werd Jan midden in de nacht wakker, 
de klok gaf 02.45 uur aan. Jan ging er even uit om naar de WC te gaan. In het voorbijlopen van zijn “praatstoel” keek Jan toch 
onbewust even naar buiten en zag iets op de goot van zijn hok zitten! He daar zit iets! Maar het was zo donker dat hij niet direct 
kon zien wat het was. Toch maar even voor de zekerheid naar zijn hok gelopen en via de trap op het bordes op gegaan. Ja, het 
is toch een duif. Het zal wel een jong zijn!!! Jan ging onder de goot staan en pakte als een soort roofvogel de duif razendsnel 
van de goot af. Even het licht aan doen om te kijken wat het is. He, het is een duif van Perpignan!!!!!!!! Zijn constateersysteem 
stond al aan dus de duif werd snel over de antenne gehaald. Zo, dat is gebeurd. Jan heeft voor de gewoonte zijn klok met 
papiertje en een pen gestoken door dit papiertje in het duivenhok klaar te zetten. Dat kwam nu goed uit, hij kon direct de eerste 
gummie klokken waarna hij rustig en beheerst (ikzelf zo op zo’n moment de wabber krijgen) de tweede gummie pakte,hij zette 
de duif even op de grond om ook van deze gummie het nummer op te schrijven en deze te klokken. Vervolgens even het licht 
uit, om zijn nu toch wel zeer bijzondere duivin op nieuw te pakken en even het vleugelmerk te noteren. Hierna (uiteraard met 
verlichting) heeft hij de duivin in haar broedbak gezet bij haar jong en voorzien van water en een bakje tovo. Hiervan knappen 
ze sneller op zegt Jan. Dierlijke vetten zijn goed. 
Maar dan, moet ik haar nu midden in de nacht melden???Even zijn vriend Frans Heeze in de achterhoek bellen. Die ligt toch 
naast de telefoon dus zal hij die wel opnemen was Jan zijn veronderstelling. En jawel, die pakte al slaperig de telefoon op. Hij 
was na de mededeling van Jan direct goed wakker!!Frans ging wel even zijn broer Arie bellen die op zijn beurt de ZLU in 
Limburg inlichtte over deze toch wel bijzondere “vroege vogel”. Hierna heeft Jan toch maar zijn eigen meldpost gebeld en Peter 
Verburg medegedeeld wat hem zojuist allemaal is overkomen. 
En dan is het 4 uur s’nachts. Maak je dan je vrouw wakker die herstellende is van ziek zijn. Nee, laat haar nog maar even 
slapen. Eerst maar even een bakkie doen en dan maar even op de bank gaan liggen. Dat werkt natuurlijk niet, je doet geen oog 
meer dicht. Maar het is nog zo vroeg!!!!! Om 6 uur begon het gekken huis pas echt goed op gang te komen en Jan werd 

voordurend door “Jan”en alleman gefeliciteerd met zijn wel verdiende 
overwinning. 
De duivin die hiervoor allemaal aansprakelijk kan worden gesteld is de 09-
1220421. Zij wist het ongelofelijke te presteren om de 1051 kilometer in een 
stuk door te vliegen. Jan wist namelijk niet hoe laat zij er al zat!!!! 02.47.52 
uur zal bij Jan en zijn vrouw in de lengte van jaren in hun geheugen gegrift 
blijven staan. Dat is het moment waarop Jan zijn 1st INTERNATIONAAL 
PERPIGNAN 2011 op de klep plaatste. En dat tegen een internationaal 
deelnemers veld van ruim 15000 duiven. 
De vader van deze bijzondere duivin komt bij Th. Pennings vandaan. In deze 
bloed lijn kom je onder andere ook de naam van Vertelman uit Hoogkarspel 
tegen.  Zijn vermaarde ‘393” was de vader van de “Rooie 50” en van de 
“947” en vele andere. 2007 won Vertelman de 1st Internationaal Perpignan. 
Dat kan geen toeval zijn!!! Maar ook zie je hierin een van de super zusje van 
Leo Kouters uit Noordhoek staan. De “999”. 

De moeder van dit talent is gekocht op de totale verkoop van Thei Hermans. Hier vind je het soort van W. Gommans en de 
super bloedlijnen van Cees de Jong uit Lepelstraat. Dit is voor 90% van der wegen soort. 
Jan zijn hok is verder opgebouwd met duiven die de bloedlijnen hebben van de volgende topliefhebbers. Zowel direct als indirect 
zijn ze op zijn hok te vinden. Thei Pennings, Kees Niesten, Nico Volkens, Cees de Jong, Peter de Haan lijn “Tess” 
Uiteraard wilde ik van Jan weten of hij nu nog iets speciaals gedaan heeft om zijn duiven extra te motiveren. Zijn antwoord was 
eigenlijk simpel: gewoon volle bak geven met Marinan kweek en 14 dagen van te voren apart nog wat bijvoeren en mengen met 
conditiemix van, Van der Sluis. 
Medisch gezien niet te veel poespas. Wel een ornipil opsteken een week van te voren en regelmatig laten controleren op het 
geel. In het vroege voorjaar zorgt Jan ervoor dat alle duiven zijn gedruppeld met luizendruppel van, Van der Sluis daarna niet 
meer om form verlies tegen te gaan. 
Het laatste wat ik aan Jan vroeg was: En hoe heeft U de laatste dagen beleefd. Jan vertelde mij dat hij feitelijk is “geleefd” de 
afgelopen dagen.  
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Attractie prijzen Perpignan 
 

Attractie 1 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijs 

1 Comb. Hartog Laren NH 8-1329804 € 300 

2 Dick Ruiter Lutjebroek 9-1042152 € 200 

3 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 8-1381433 € 100 

4 Jaap Mazee Ens 5-4270725 € 50 

5 P.C. Jacobs Gebr. Amstelveen 6-2026945 € 50 

6 Comb. Van den Berg & Zn Utrecht 8-1297062 € 50 

7 Bas Weijers Groesbeek 8-1243475 € 50 

8 C. J. Schermer Castricum 5-1249714 € 50 

9 W. van den Hoek Putten 6-1828255 € 50 

10 R. van der Wal Mijdrecht 9-2076017 € 50 

11 H.F.A. Deenen Zevenaar 3-2055070 € 50 

12 Jan Doppenberg Voorthuizen 5-2099826 € 50 

13 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef 7-1669184 € 50 

14 M. Jacobs Bennekom 6-1258407 € 50 

15 Willem Niemarkt Beverwijk 8-1418181 € 50 

16 Jan Huls Borne 8-1020645 € 50 

17 Comb. Diesvelt - Wanders Didam 7-1466411 € 50 

18 O. Pals Bovenkerk 6-2028783 € 20 
 
Attractie 1 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijs 

1 J.G.J. Lases  Noorden 9-1220421 € 200 

2 Kees Niesten Uitgeest 9-1069063 € 150 

3 P. Heikamp Zetten 4-1703099 € 100 

4 Rieks Lonsain Nieuwleusen 9-1734452 € 50 

5 Wouter Jorna Hippolytushoef 9-1063252 € 50 

6 R. Geerdink Haarlem 8-1419813 € 50 

7 C.J. Blokdijk Hoorn 8-1592549 € 50 

8 C. J. Schermer Castricum 8-1406110 € 50 

9 G. Veerman Volendam 8-1386859 € 50 

10 Comb. van Heyst Wychen 6-1931769 € 50 

11 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 8-1266665 € 50 

12 Y.N.M. Kaptein Akersloot 9-1061646 € 50 

13 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 9-1048036 € 8 
 
Extra prijzen 
Nr. Gewonnen door Prijs Aangeboden door 

1. J.G.J. Lases  Trofee Vluchtsponsor Timmerbedrijf gebr. G. & H. v.d. Berg  

1. J.G.J. Lases  Horloge t.w.v. € 150,-- Juwelier Peereboom 

1. J.G.J. Lases  Duivenfoto PigeonPhotography 

1. J.G.J. Lases  Mok met opdruk Harjac B.v. 

2. Th. Van Oss  Stamboomprogramma Compuclub van Balveren, Ulft 

3. J. Steentjes Een visschotel t.w.v.€ 50,= Vishandel De Vakman, Arnhem  

4. Kees Niesten Boorhamerset Van Dijk trading 

5. P. Heikamp Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp, Renkum 

37. Comb. van Heyst Zak voer  Harjac B.v. 
 

Dank namens bestuur en deelnemers van Marathon Noord aan: 
 

Ingeborg Fellman en Willem Hemink (convoyeur afd. 9) voor hun sponsering dit jaar. 



Pagina : 20 van 48 

 
 

 



Pagina : 21 van 48 

 

Extra prijzen middaglossingen 
 

St. Vincent 
 

Nr. Naam Prijs Aangeboden door 

1. Comb. de Jong Trofee Vluchtsponsor Fa. Wielink, IJsselmuiden  
1. Comb. de Jong Duivenfoto PigeonPhotography 
1. Comb. de Jong Mok met opdruk Harjac B.v. 
2. W. Wittebol Een visschotel t.w.v. € 50,= Vishandel De Vakman, Arnhem  
3. Comb G. & J. Nieuwamerongen Boorhamerset Ulamo, Ulft 
4. E. Haal Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp, Renkum 
5. J.W. Schreurs Tas levensmiddelen COOP supermarkten 
10. Comb. Steenbeek & Zn Vaar tegoedbon t.w.v. € 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 
37. Comb. Gebr. Jacobs Zak voer Harjac B.v. 

 

Montpelier 
 

Nr. Naam Prijs Aangeboden door 
1. H. de Wit Trofee Vluchtsponsor Stucadoorsbedrijf M. Tromp 
1. H. de Wit Duivenfoto PigeonPhotography 
1. H. de Wit Mok met opdruk Harjac B.v. 
2. Cees Nijdeken Een visschotel t.w.v. € 50,= Vishandel De Vakman, Arnhem  
3. H. de Bree Boorhamerset Gebra Infra 
4. Arjan Beens Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp, Renkum 
5. F.J. Brinkman  Tas levensmiddelen COOP supermarkten 
10. P. Laan Vaar tegoedbon t.w.v. € 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 
37. Bart van den Bovenkamp Zak voer Harjac B.v. 

 

Cahors 
 

Nr. Prijs Gewonnen door Aangeboden door 
1. Trofee Combinatie Steenbeek & Zn. Vluchtsponsor Duivendirect.nl 
1. Duivenfoto Combinatie Steenbeek & Zn. PigeonPhotography 
1. Mok met opdruk Combinatie Steenbeek & Zn. Harjac B.v. 
2.  Een visschotel t.w.v.€ 50,= W. te Hennepe Vishandel De Vakman, Arnhem  
3. Boorhamerset P. Baas Gebra-Infra 
4. Vleespakket H.J. Berends Slagerij v.d. Bovenkamp, Renkum 
5. Tas levensmiddelen Comb. Verweij-Castricum COOP supermarkten 
10. Vaar tegoedbon t.w.v. € 30,= H.B. Hubers Botenverhuur de Rijnstroom 
15.  Schoonheidspakket € 100,= J.J. Bochem Wilma’s Saloon 
25.  Luxeprijs t.w.v. 100,= W. Wittebol Ingeborg Fellman en Willem Hemink (convoyeur afd. 9) 
37. Zak voer G.Brama / M.Boele Harjac B.v. 

 

Winnaars luxeprijzen  
 

St. Vincent 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs 

37 Comb. Gebr. Jacobs Nes a/d Amstel Reischeque t.w.v. € 600,= 
50 G. van Laar Jr Elst Dinercheque t.w.v. € 100,= 
61 J. Waaijerink Lemele Dinercheque t.w.v. € 100,= 
71 J. Swart Weerdinge Dinercheque t.w.v. € 100,= 

 

Montpelier 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs 

37 Bart van den Bovenkamp Doetinchem Reischeque t.w.v. € 600,= 
50 G. Veerman Volendam Dinercheque t.w.v. € 100,= 
61 Fred Stet Monnickendam Dinercheque t.w.v. € 100,= 
71 G. Rave Bredevoort Dinercheque t.w.v. € 100,= 

 

Cahors 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs 

40 Bas & Ricardo Jansen Zutphen Reischeque t.w.v. € 600,= 
50 A. Rave Aalten Dinercheque t.w.v. € 100,= 
60 P.C. v.d. Griend Woerden Dinercheque t.w.v. € 100,= 
71 Bart van den Bovenkamp Doetinchem Dinercheque t.w.v. € 100,= 
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Eindstand en winnaars geldprijzen middaglossingen 
 
Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 
1 F.J. Brinkman  Raalte  2997,44 €1.000 
2 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 2995,77 €500 
3 Mark van den Berg IJsselmuiden 2982,43 €400 
4 H. de Wit Arnhem 2977,92 €350 
5 B.A.J. van der Horst Groesbeek 2964,59 €300 
6 Comb. Verweij-Castricum Mijdrecht 2962,22 €250 
7 J. Pouw Leusden  2952,45 €200 
8 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 2941,29 €150 
9 H.B. Hubers Didam 2935,73 €150 
10 Ben van den Berg Tull en 't Waal 2932,12 €150 
11 Cees Nijdeken Rijssen 2917,51 €100 
12 Roelof Coster Staphorst 2902,19 €100 
13 A.A.Jansen s'Heerenberg 2895,19 €100 
14 Klaas de Vreeze Bakhuizen 2882,43 €100 
15 W. Wittebol Oosterwolde 2879,18 €100 
16 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 2870,96 €100 
17 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal 2861,82 €100 
18 J.C.G. Lissenberg Utrecht 2860,24 €100 
19 A. Klaassen Ochten 2850,83 €100 
20 H.W. Bransen Putten 2844,59 €100 
21 D. Rotman Musselkanaal 2842,94 €  50 
22 Gebr. Limburg Zuidveen 2831,75 €  50 
23 Jaap Mazee Ens 2831,23 €  50 
24 Comb.J.Stern Ulft 2825,33 €  50 
25 E.M. Weerstand Urk 2821,47 €  50 
26 A.J. Kok IJsselmuiden 2821,38 €  50 
27 Enrico Liet Spankeren 2807,07 €  50 
28 Jos Derksen Etten 2805,01 €  50 
29 Aike Jan Veninga Ter Apel 2804,18 €  50 
30 Henk Kuipers Emmen 2793,47 €  50 
31 Bart van den Bovenkamp Doetinchem 2771,48 €  50 
32 H. Zwiers Den Ham 2769,13 €  50 
33 M. Koeman-Kok Wormerveer 2754,32 €  50 
34 Comb. Niks Westerhaar 2754,21 €  50 
35 ANTOP Zevenaar 2752,94 €  50 
36 A.G.v.d.Walle Beerta 2749,98 €  50 
37 J. v. Grafhorst Harderwijk 2749,82 €  50 
38 Jelle Jellema Nijverdal 2749,54 €  50 
39 Gerard Kok IJsselmuiden 2730,07 €  50 
40 J.W.B Bruins Ulft 2702,37 €  50 
41 W.L. Buys  Elden 2686,34  
42 C.A van Binsbergen Ochten 2674,88  
43 D. Altenaar Giesbeek 2669,49  
44 Johanna de Groot Vroomshoop 2647,84  
45 H. Gerritsen Woerden 2637,93  
46 J.W. Lammersen Neede 2625,34  
47 Comb. v.Kooten -v.Bemmel  Lunteren 2622,66  
48 A. Rave Aalten 2606,51  
49 J.A. Jansen Wehl 2603,07  
50 H. Boertje Westerhaar 2594,76  

 
 

Eindstand koppelkampioenschap 

 
NR. Deelnemer 1 Deelnemer 3 Deelnemer 3 St. Vincent Montpellier Cahors Totaal 

1 H. Zwiers C. Elzinga Tim Hage 1987,12 1892,09 1930,19 5809,40 

2 G.J.A. de Klerk Ben Hendriks  J. v. Grafhorst 1927,48 1890,31 1878,68 5696,47 

3 A. Rave J. Pouw T.A. Burgers 1861,01 1710,41 1987,54 5558,96 

4 J.W.B Bruins E.M. Weerstand Bas Schuitenmaker 1967,45 1806,77 1749,62 5523,84 

5 Herman Strikkers H. Gerritsen Gebr. Limburg 1572,41 1950,14 1947,13 5469,68 

6 G. Heutink en Zn.  J. Duivenvoorden en Zn. Roelof Coster 1669,46 1957,94 1840,59 5467,99 
 
De deelnemers van het winnende koppel ontvangen elk een tas levensmiddelen geschonken door 
COOP supermarkten 
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Habru en duivensport; een gouden formule 
 

Veelzijdig en innovatief; daarvoor staat Habru Aluminium Lastechniek BV. Al meer dan tien jaren. “De Nederlandse duivensport is 
overtuigd geraakt van Habru’s meerwaarde en de rest van de wereld zal snel volgen!” Dat is althans de mening van Hans Eijerkamp, 
nestor van de duivensport. “Habru’s mogelijkheden lijken onbegrensd, dit bedrijf is een aanwinst voor duivenliefhebbers wereldwijd!” 

 
Bij Eijerkamp waren ze al snel overtuigd van Habru’s kwaliteit. “In 2004 
installeerde Hans Bruns met zijn team hier de eerste spoetniks; inmiddels 
zijn alle vlieghokken voorzien van Habru spoetniks of volières.” Hans 
Eijerkamp roemt vooral de interactieve wijze waarop Habru te werk gaat bij 
de ontwikkeling van de producten. “Hans Bruns vroeg Evert-Jan eens of hij 
nog goede ideeën had; daar rolde de Habru Inloop Type Evert Jan 
Eijerkamp uit, waarbij de duiven binnenlopen door de spoetnik en uitvliegen 
uit de volière. Habru denkt echt mee; dat vind ik geweldig!” 
 
Door en voor kampioen 
 
Zo ontwikkelde Habru de spoetnik Habru Plus Type Bas Verkerk (verlengd 
anti-slip landingsplateau) en de Spoetnik Nightview (met LED verlichting) 
voor de overnacht in overleg met Friedhelm Menne. “De zogenaamde In- en 
Uitvlieg vind ik ook zo’n wonderbaarlijk product,” zegt Hans Eijerkamp. “Een 
hok op wielen!! Ideaal voor mensen die klein behuisd zijn of moeite hebben 

met verkrijgen van een vergunning. De jonge duiven hokken van Lotte Eijerkamp zijn per 2010 voorzien van gele invliegkleppen; weer iets 
nieuws. “ 
 
Laatste trend 
 
Naast de variaties in spoetniks en volières, biedt de Doetinchemse fabrikant ook 
transportmanden, reismanden, drinkgoten en de waterfall … de laatste twee dienen om 
jonge duiven beter te laten drinken. “Helemaal lyrisch ben ik over Habru’s laatste trend; het 
inbrengen van digitale toepassingen in de duivensport. Ze maken het mogelijk om via mijn 
iPhone aankomsten, stambomen, snelheden, duiffoto’s en nog veel meer te bekijken … uniek! 
Ik ben ervan overtuigd dat dit de nieuwe hype in postduivenminnend Nederland wordt!” 

 
Transportweg 6 7007 CN  Doetinchem Tel.: +31 (0)314 712 444 Fax: +31 (0)314 712 445 E-mail: info@habru.nl 
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Sponsorprijzen middaglossingen 
 
NR Prijs Sponsor Gewonnen door Woonplaats 
1 Meubelcheque t.w.v. € 600 Wooninspiratie Eijerkamp, Zutphen F.J. Brinkman  Raalte  

 Duivenfoto PigeonPhotography Enschede F.J. Brinkman  Raalte  
2 Fiets  2wielerverhuur, Wijk bij Duurstede Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 
3 Mega systeem Mega System Dick Basch, Deil Mark van den Berg IJsselmuiden 
4 Navigatie systeem Gebra-Infra Gendt H. de Wit Arnhem 
5 Compact camera Stichting Marathon Noord  B.A.J. van der Horst Groesbeek 
6 Barbecue Schildersbedrijf van Doorn Amerongen BV Comb. Verweij-Castricum Mijdrecht 
7 Herenhorloge Mega System Dick Basch, Deil J. Pouw Leusden  
8 Oplaadbare boormachine Stucadoorsbedrijf M. Tromp Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 
9 Boorhamerset Makelaardij Jacobs, Bennekom H.B. Hubers Didam 
10 Plantenbak Robert van Soest, de Albatros, Zaandam Ben van den Berg Tull en 't Waal 
11 Keukenmachine Ulamo, Ulft Cees Nijdeken Rijssen 
12 Plantenbak Robert van Soest, de Albatros, Zaandam Roelof Coster Staphorst 
13 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten A.A.Jansen s'Heerenberg 
14 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten Klaas de Vreeze Bakhuizen 
15 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten W. Wittebol Oosterwolde 
16 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten J.W. Schreurs Nieuw Vennep 
17 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal 
18 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten J.C.G. Lissenberg Utrecht 
19 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten A. Klaassen Ochten 
20 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten H.W. Bransen Putten 
21 2 zakken Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden D. Rotman Musselkanaal 
22 2 zakken Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden Gebr. Limburg Zuidveen 
23 1 zak Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden Jaap Mazee Ens 
24 1 zak Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden Comb.J.Stern Ulft 
25 1 zak Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten E.M. Weerstand Urk 
26 1 zak Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten A.J. Kok IJsselmuiden 
27 1 zak Beyersvoer Beyers Granen N.V. Schoten Enrico Liet Spankeren 
28 1 zak Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden Jos Derksen Etten 
29 1 zak Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden Aike Jan Veninga Ter Apel 
30 1 zak Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden Henk Kuipers Emmen 
 
Marathon Noord herinneringsprijzen 

 
Nr. Prijs Sponsor Gewonnen door Woonplaats 

1 Trofee Stichting Marathon Noord F.J. Brinkman  Raalte  
  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord  F.J. Brinkman  Raalte  
2 Trofee Stichting Marathon Noord Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 
3 Trofee Stichting Marathon Noord Mark van den Berg IJsselmuiden 

 
 

Winnaar Criterium der Azen middaglossingen 
 

NR Naam Woonplaats St. Vin 1 St. Vin 2 Montp. 1 Montp. 2 Cahors 1 Cahors 2 Totaal 

1 Comb. Steenbeek & Zn De Bilt 999,55 389,25 996,22 918,72 1000,00 966,79 5270,53 
2 Mark van den Berg IJsselmuiden 985,69 276,10 998,64 991,39 998,10 967,60 5217,52 
3 Comb. Verweij & Castricum Mijdrecht 994,72 918,72 967,60 253,09 999,90 937,84 5071,87 
4 F. J. Brinkman Raalte 997,90 447,22 999,90 683,74 999,64 794,97 4923,37 
5 Comb. J. Stern Ulft 953,44 671,04 892,69 476,74 979,20 923,74 4896,85 
6 Gebr. Limburg Zuidveen 833,47 655,47 999,64 914,85 998,64 378,72 4780,79 
7 J.W.B. Bruins Ulft 967,60 944,35 901,30 849,49 833,47 205,99 4702,20 
8 T. van der Walle Beerta 976,54 328,39 867,97 634,15 905,47 34,20 3746,72 
9 W. Glas Limmen 984,04 161,55 157,45 153,34 934,45 788,85 3179,68 

 
Prijs Aangeboden door Gewonnen door  

Luxe prijs t.w.v. € 150,-- Gebra-Infra combinatie Steenbeek & Zn, de Bilt. 
Trofee Vera De Kruik, Loon op Zand combinatie Steenbeek & Zn, de Bilt. 
Duivenfoto PigeonPhotography combinatie Steenbeek & Zn, de Bilt. 
  

Het hele jaar door alle informatie over Marathon Noord op onze website. 

 
www.marathonnoord.nl 
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Winnaar duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 
 

NR. Naam Woonplaats Ringnr. St. Vincent Montpellier Cahors Totaal 

1 Comb. Steenbeek & Zn De Bilt 6-1943820 999,55 996,22 966,79 2962,56 

2 Comb. Tromp & Merkuur Egmond Binnen 8-1395182 987,25 985,69 959,95 2932,89 

3 Comb. Verweij & Castricum Mijdrecht 7-1240764 994,72 967,60 937,84 2900,16 

4 A. A. Jansen 's-Heerenberg 7-1459501 968,40 986,74 940,05 2895,19 

5 H. B. Hubers Didam 9-1921030 941,14 995,04 877,54 2813,72 
 

Prijs Aangeboden door Gewonnen door  

Trofee Stichting Marathon Noord combinatie Steenbeek & Zn, de Bilt. 

Duivenfoto PigeonPhotography combinatie Steenbeek & Zn, de Bilt. 
 

Winnaar beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 

 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 

1 D. Altenaar Giesbeek 7-1449913 7 6757,24 

2 Comb. Verweij & Castricum Mijdrecht 6-2026985 8 6604,80 
 
Prijs Aangeboden door Gewonnen door  

Trofee + Luxe prijs First Prize Pigeons D. Altenaar, Giesbeek 

Duivenfoto PigeonPhotography D. Altenaar, Giesbeek 
 

Winnaar “Herman van der Velden Trofee”  
 
Meeste punten St. Vincent en Barcelona 
 

Prijs Aangeboden door Gewonnen door  

Trofee Stichting Marathon Noord Jan Schreurs, Nieuw Vennep 
  
Beste deelnemer Sector 4 in het eindklassement middaglossingen 
  

Prijs Aangeboden door Gewonnen door  

Trofee Stichting Marathon Noord Roelof Coster, Staphorst 
Wordt uitgereikt tijdens de Noordelijk Kampioenendag 
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Eindstand en winnaars geldprijzen ochtendlossingen 
 
Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 
1 Jaap Mazee Ens 2994,98 € 1.000  
2 P. Heikamp Zetten 2992,72 € 500  
3 G. Veerman Volendam 2990,61 € 400  
4 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 2990,00 € 300  
5 Wim van Hoolwerff Heemskerk 2988,83 € 250  
6 Comb. Van den Berg & Zn Utrecht 2984,21 € 200  
7 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen 2981,40 € 150  
8 O. Pals Bovenkerk 2978,98 € 150  
9 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 2978,69 € 100  
10 Jan Doppenberg Voorthuizen 2978,64 € 100  
11 Bas Weijers Groesbeek 2978,34 € 100  
12 Henk Fleuren Mook 2978,28 € 100  
13 Ed Maat Limmen 2977,94 € 50  
14 mevr G. Kok Amsterdam 2976,17 € 50  
15 R. Geerdink Haarlem 2969,48 € 50  
16 A.J. van Amerongen  Bunnik 2968,96 € 50  
17 A.G.H. Olijslager  Harreveld 2967,43 € 50  
18 Y.N.M. Kaptein Akersloot 2952,75 € 50  
19 P.E.J. Eeuwes Huissen 2950,28 € 50  
20 G. Rozeboom  Breukelen (U)  2945,83 € 50  
21 J.G.J. Lases  Noorden 2944,68  
22 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 2944,01  
23 W. Driessen Didam 2942,87  
24 Gerrit van 't Goor 't Harde 2940,24  
25 C.J. van der Laan Castricum 2933,13  
26 K. Lof Schellingwoude 2926,58  
27 Jan van Straten Utrecht 2926,32  
28 Jan Huls Borne 2924,46  
29 K. Kuijer & zn Eemnes 2924,41  
30 E. Verheijen Putten 2920,58  

 

Marathon Noord herinneringsprijzen ochtendlossingen 
 
Nr. Prijs Sponsor Gewonnen door 

1 Trofee Zuid Limburgse Unie Jaap Mazee, Ens 

 Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord  Jaap Mazee, Ens 

2 Trofee Stichting Marathon Noord P. Heikamp, Zetten 

3 Trofee Stichting Marathon Noord G. Veerman, Volendam 

 
Winnaar beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen 
 

NR Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 

1 H.F.A. Deenen Zevenaar 3-2055070 5 4994,83 

2 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 7-1637734 5 4974,05 
 
 

Prijs Aangeboden door Gewonnen door  

Trofee Dumphuis, Doetinchem H.F.A. Deenen, Zevenaar 

Duivenfoto PigeonPhotography H.F.A. Deenen, Zevenaar 
 
 
 
Voor het Criterium der Azen ochtendlossingen is in 2011 geen winnaar 
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STER sponsor Stichting Marathon Noord 2011 
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Sponsorprijzen ochtendlossingen 
 
Nr. Prijs Sponsor Gewonnen door Woonplaats 

1. Meubelcheque t.w.v. € 250,=  Wooninspiratie Eijerkamp, Zutphen Jaap Mazee Ens 
 Duivenfoto PigeonPhotography Enschede Jaap Mazee Ens 
2. Herenhorloge  Mega System Dick Basch, Deil P. Heikamp Zetten 
 Vaar tegoedbon t.w.v. € 30,= Botenverhuur de Rijnstroom P. Heikamp Zetten 
3. Oplaadbare boormachine  Timmerbedrijf gebr. G. en H. van den Berg G. Veerman Volendam 
4. Boorhamerset Van Dijk trading J.W. Schreurs Nieuw Vennep 
5. Plantenbak Robert van Soest, de Albatros, Zaandam Wim van Hoolwerff Heemskerk 
6. 2 zakken voer  Versele laga  Comb. Van den Berg & Zn Utrecht 
7. 2 zakken voer Versele laga R. A. M. de Jong Roelofarendsveen 
8. 2 zakken voer  Voerhandel Derksen O. Pals Bovenkerk 
9. 2 zakken voer Voerhandel Derksen Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 
10. 1 zak voer Versele laga Jan Doppenberg Voorthuizen 
11. 1 zak voer Voerhandel Derksen Bas Weijers Groesbeek 
12. 1 zak Beyers voer  Beyers Granen N.V. Schoten Henk Fleuren Mook 
13. 1 zak Wielinkvoer Fa. E. Wielink, IJsselmuiden Ed Maat Limmen 
14. 1 zak voer  Voerhandel Derksen mevr G. Kok Amsterdam 
 

Eindstand Supercup Marathon Noord  
 
Nr   St. Vincent Montpellier Cahors  
1 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 999,55 389,25 996,22 918,72 1000,00 966,79  
   Barcelona Marseille Perpignan Totaal 

   x x x x 992,97 977,89 7241,39 
          
   St. Vincent Montpellier Cahors  

2 R.W.J. Geerdink Haarlem 869,59 198,00 x x 606,60 346,59  
   Barcelona Marseille Perpignan Totaal 
   997,47 954,40 x x 998,29 979,84 5950,78 
          
   St. Vincent Montpellier Cahors  
3 Wim van Hoolwerff Heemskerk x x 193,99 132,64 658,09 642,22  
   Barcelona Marseille Perpignan Totaal 
   996,49 984,04 998,29 991,80 x x 5597,56 

 
Prijs Geschonken door Gewonnen door 
Trofee TopPigeons combinatie Steenbeek & Zn 
Duivenfoto PigeonPhotography combinatie Steenbeek & Zn 
 

  

Sponsor E. & J. van der Weijden
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Jan Brinkman, Raalte kampioen middaglossing 2011 
 
De eerste zondag van  augustus ben ik op pad naar Raalte, voor mij een nieuwe omgeving. Om van uit het noorden naar 
Raalte te rijden stuurt de TomTom je richting Zwolle. Vanaf daar rij je door de bosrijke omgeving via de oude weg naar 
Almelo. Onderweg doe je de plaatsen Wijthem en  Heino aan en kom je uiteindelijk in Raalte. Over het spoor gelijk links 
kom je op de Zwolsestraat en kom je uiteindelijk bij de winnaar Jan Brinkman. 
 
Jan Brinkman 

 
Om 15:00 uur was er een afspraak gemaakt met Jan Brinkman, de 
voorzitter van Marathon Noord Ad van Heyst  met zijn vrouw Karin 
en ondergetekende. We werden opgewacht door vader Jan en 
zoon Herman Brinkman. Het weer zat mee dus konden we lekker 
buiten onder het afdak zitten. Jan had gezorgd voor koffie met een 
lekkere koek erbij. Voor Karin, de vrouw van de voorzitter had Jan 
zelfs een speciaal dameskopje bedacht!  
Jan Brinkman, 85 jaar oud, gaf in 2011 alle jeugdige liefhebbers 
van Marathon Noord dit jaar het nakijken op de middaglossingen 
en was de uiteindelijke winnaar van de middaglossingen. Jan heeft 
vanaf zijn kinderjaren al duiven. Met vriendjes speelde hij 
wekelijks een wedstrijd met duiven. Met oude gummi ringen werd 
er geklokt en werden de duiven vervoerd door de vader van een 
van Jan zijn vrienden die vrachtrijder was. In de oorlogsjaren werd 
er niet gespeeld. Maar vanaf 1945 waren er weer duiven bij Jan. 
Soort had je toen niet, het waren de boerenduiven waar mee 
gespeeld werd. Jan was een man van alle vluchten van 60 tot 
1000 km werd er gespeeld. Jaarlijks was hij bij de kampioenen terug te vinden, later in combinatie met zijn zoon 
Herman.  
In 1973 werden er duiven via meubels aangeschaft bij Eijerkamp, van het Van der Wegen soort uit de lijn van het “oud 
doffertje” en met deze lijn zijn vader en zoon zeer geslaagd. In de meeste duiven stroomt het bloed van die duiven nog.  
Jan speelde eerst alles op nest maar is hiervan af gestapt en speelt de duiven op klassiek weduwschap. Gezien zijn 
leeftijd wil hij alles zo makkelijk mogelijk houden. Zo zijn de duivinnen via een verblijf voor de doffers makkelijk er bij te 
doen. Jan heeft een kleine 30 koppels en 9 kweekkoppels in een apart verblijf. De jongen worden gespeeld op de 
navluchten en de doffers gaan wekelijks mee in de vereniging de Postduif te Raalte. Voor de Nationale vluchten gaat Jan 
samen met een bevriende melker richting Deventer.  
 
Marathon Noord 2011 middaglossingen 

 
Daar het de afgelopen twee jaar steeds 1 duif was die bij de winnaars de titel binnenhaalde waren het er bij Jan 
Brinkman twee, nl. de 2007-1434168 en de 2006-1830481. Beide duiven komen uit de lijn van de 02-277. Deze duif 
heeft meerdere malen vroeg gezeten bij Brinkman in Raalte. Jan die niet een uitgebreid stamboomprogramma heeft, 
moest deze gegevens bij elkaar zoeken. Maar als oud boekhouder heeft hij alles op papier staan en gaf ons het jaartal en 

de laatste 3 nummers. 
De 277 is een van de 
stamduiven van 
Brinkman in Raalte en 
deze komt uit een 
ronde jongen Van der 
Wegen duiven die in 
1997 van Tuk naar 
Raalte verhuisden. 
De prestaties van de 
duiven die het 
kampioenschap bij 
elkaar hebben 
gevlogen zijn als volgt. 
Om te beginnen 
starten we met de 
2007-1434168. Deze 
doffer was Jan zijn 
eerste op St. Vincent 

en ging als eerst getekende de mand in.  
Op St. Vincent was hij 35ste tegen 2072 duiven en was hij 21ste van Marathon Noord.   
Op de vlucht Montpellier ging hij wederom als eerst getekende de mand in en was hij 253ste Marathon Noord. Nationaal 
was hij 402 tegen 2664. Op de laatste vlucht Cahors ging hij wederom als eerst getekende de mand in en vloog hij 
Nationaal tegen 3373 een 283ste prijs en bij Marathon Noord 203de .  
Deze duif is een zachte duif in de hand. Tijdens ons bezoek was hij net gekoppeld en mocht hij zijn verenkleed gaan 
vernieuwen voor komend jaar.  
De andere doffer de 2006-1830481 ging alle 3 de vluchten als tweede getekende de mand in. Op St. Vincent was hij 
413de tegen 2072 duiven en bij Marathon Noord 333ste. Op de vlucht Montpellier was ze 5de van Marathon Noord en werd 
ze ’s morgens vroeg om 04.28 geklokt.  
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Bij dergelijke vluchten blijft Jan ’s nachts wakker en loopt heen en weer tussen het hok en de tv. Toen hij op de display 
keek kon hij zijn ogen niet geloven toen de 481 erop stond. Hij ging naar het hok en de 481 vloog over zijn schouder 
naar binnen. Deze nachtelijke aankomst was voor Jan Brinkman zeer speciaal.  

 
Op de afsluitende vlucht Cahors vloog hij een 9de plaats Marathon 
Noord en Nationaal was dag goed voor een 15de tegen 3373 duiven. 
Deze doffer heeft nog nooit gemist, was al eens duifkampioen en in 
2008 was hij ook al eens 1ste zone 2 van de Noordelijke Unie op 
Bergerac. Op de vraag van ons hoe bereid u de duiven voor op de 
vluchten, was het antwoord simpel en eenvoudig. Jan gaat altijd 
naar de Welkoop en haalt daar het voermerk Naturel Kweek, gerst 
en hij haalt uit alle bakjes fijnzaad die voorradig is voer en hier 
maakt hij zijn eigen snoepzaad van. De verhouding kweekvoer is 4 
blikken, 1 blik gerst en 2 bakjes fijn voer. Dit krijgen de duiven 
dagelijks voorgeschoteld.  
 
Dagelijks gaan de duiven 2 x een uur naar buiten voor een training. 
Dit gebeurt niet op vaste tijden, maar wanneer het Jan uitkomt, 
want hij wil het zo eenvoudig mogelijk houden. De duiven moeten 
verplicht een uur 

buiten blijven met de klep dicht. Dit jaar heeft Jan de duiven rond 10 
maart gekoppeld, geheel tegen zijn zin. Dit moest omdat de navluchten 
dit jaar zeer vroeg begonnen en de jongen anders niet mee konden. 
Normaal gesproken koppelt hij begin april en gaan de jongen alleen op 
de navluchten meer, laat in het jaar. Medisch gezien geeft hij in het 
voorjaar een kuur met Baytril.  
Dagelijks wordt het water aangezuurd met azijn. Jan gebruikte hier eerst 
appelazijn voor, maar de laatste tijd gewone azijn. Verder krijgen de 
duiven grit, mineralen en extra’s het hele jaar door. De voorbereiding 
voor de jaarlingen zijn enkele dagfond vluchten en een enkele 
middaglossing. Het criterium om te blijven is, dat ze fris moeten 
thuiskomen. Aan het einde van ons bezoek vroeg de voorzitter nog hoe 
moet je kampioen worden van Marathon Noord. Het antwoord van Jan 
was: 2 goede duiven en een portie geluk. Zo beleefde Jan het in het jaar 
2011. Jan Brinkman is vanaf het begin van de competitie van Stichting 
Marathon Noord deelnemer en hij vindt het kampioenschap dat hij nu 
wint een van de meest bijzondere in zijn lange duivencarrière en is er 
zeer trots op.  

 
Zoon Herman Brinkman, Ad van Heijst en de kampioen 

 
We werden zeer gastvrij ontvangen door Jan en Herman en gingen met een hoop informatie tegen de klok van vijven 
richting huis.  
 
Jan, van harte proficiat met je behaalde prestatie: 1ste Marathon Noord 2011 middaglossingen. 
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Rob Schouten duivensport 
 

Oudewal 95 

1749 CC Warmenhuizen  

Tel: 0226-392510 

 
 
 
 
 
Specialist ZLU 
vluchten 
 
 
 
 

 

2008 – 3e kampioen ochtendlossingen SMN  

2009 – 1e kampioen ochtendlossingen SMN  

              Winnaar Criterium der Azen SMN  

2010 -  SMN deelnemer snelste duif op St. Vincent 

 

 
 

STER sponsor Stichting Marathon Noord 2011 
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Comb. Steenbeek en Zn. de Bilt grootverdiener in 2011 
 
2e middaglossingen, winnaar Supercup, duifkampioen en Criterium winnaar 
 
Meestal wordt in de aanhef van een reportage vermeld welke prestatie een liefhebber heeft geleverd en wordt in 
de reportage daar aan dacht aan gegeven. 
In dit geval zou dat een heel uitgebreide opsomming worden want de Comb. Steenbeek en Zoon hebben in 2011 
enorm uitgehaald. 
Eerder hebben we al aandacht geschonken aan de overwinning op Cahors waar niet alleen de eerste bij Stichting 
Marathon Noord werd gewonnen maar ook in Sector 3. 
Dat dit geen toevalstreffer was blijkt uit het volgende rijtje kampioenschappen dat in 2011 werd behaald: 

• 2e kampioen middaglossingen 
• 1e duifkampioen middaglossingen (Hans Eijerkamp trofee) 
• 1e Criterium de Azen middaglossingen 
• 1e Supercup Marathon Noord  

In de afgelopen jaren is het niemand gelukt om bij Marathon Noord op zo’n enorme manier uit te halen. 
Er waren natuurlijk fantastische kampioenen de afgelopen jaren met soms heel bijzondere prestaties maar een 
vlucht winnen drie keer een eerste en éénmaal een tweede kampioenschap is bijzonder. 
We zetten alle kampioenschappen even op een rijtje. 
 
2e kampioen middaglossingen  
 
Losplaats Prijs SMN 
St. Vincent 10 
Montpellier 28 
Cahors 1 
 
1e Supercup Marathon Noord  
 
Losplaats Prijs SMN Prijs SMN 
St. Vincent 10 350 
Montpellier 28 128 
Cahors 1 82 
Perpignan 38 67  

1e duifkampioen middaglossingen met de 06-1943820 
 
Losplaats Prijs SMN 
St. Vincent 10 
Montpellier 28 
Cahors 82 
 
1e kampioen Criterium der Azen middaglossingen 
 
Losplaats Prijs SMN Prijs SMN 
St. Vincent 10 350 
Montpellier 28 128 
Cahors 1 82  

 
Voor degenen die dit wel lezen maar het system bij Marathon 
Noord niet kennen vermelden we er nog bij dat dit prijzen zijn 
die alleen door de eerste of tweede getekende duiven behaald 
kunnen worden. 
Dat de Comb. Steenbeek en Zoon zowel op de middaglossingen 
als ochtendlossingen zijn mannetje staat, bewijst het feit dat op 
de middaglossingen alle 6 en Barcelona, Marseille en Perpignan 
4 van de 6 getekende duiven prijs vlogen. 
 
De beschikbare hokaccommodatie is met ongeveer 9 meter 
bescheiden en een deel van het hok is in de schuur gebouwd. 
Als satelliethok voor het kweekcentrum van First Prize Pigeons 
zijn er mogelijkheden om zonder kosten goede duiven te 
bemachtigen. De kunst is dan natuurlijk wel om met goede 
duiven te presteren en daar komt de kwaliteit van de liefhebber 
bij kijken. 
 

 
Duifkampioen SMN 2011 

 
 
Uit de geleverde prestaties is duidelijk dat het aan de kwaliteit 
als liefhebber niet schort. 
Zoals in de reportage n.a.v. de overwinning op Cahors al bleek 
is het systeem eenvoudig en worden uitsluitend 
natuurproducten gegeven. 
 
Tijdens de huldiging op 22 oktober a.s. zal de comb. 
Steenbeek een regelmatig terugkerende verschijning zijn en is 
de podiumplaats dik verdiend. 
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Mark van den Berg, IJsselmuiden 3e kampioen middaglossingen  
 
Na in 2007 gestart te zijn op de huidige locatie op een nieuw hok is de naam ‘Mark van den Berg’ een begrip geworden 
in de duivensport. In slechts 4 jaar wist hij reeds 2 Nationale overwinningen op te eisen, een Olympiade duif af te 
leveren en een hele reeks kampioenschappen te vergaren. Met zijn 30 jaar behoort Mark tot de jeugdige generatie in de 
duivensport die de gevestigde orde de laatste jaren het vuur aan de schenen weet te leggen. Met duivenvrienden als 
Arjan Beens en Henri Hoeks die eveneens overlopen van ambitie zijn deze mannen inmiddels niet meer weg te denken 
uit de Nationale top. Marathon Noord bracht in de personen Henri Hoeks en Bas Weijers een bezoek aan IJsselmuiden 
waar een interessant gesprek ontstond tussen generatiegenoten en werd stilgestaan bij de nieuwe successen op de 
hokken van Mark. 
 
Met Mark spelen zijn broer Henri en vader Gerard eveneens de sterren van de hemel in IJsselmuiden. Henri is dikwijls in 
de media geweest met zijn regio-overwinningen, Gerard is in 
2011 zowel midfond- als dagfondkampioen van Afdeling 8. Ook 
Mark legde zich nog deels toe op de dagfond in 2007 en met 
succes. Hij besloot echter de focus helemaal te richten op de 
overnachtfond en dan de middaglossingen op het NPO-
programma. De duiven zijn destijds naar broer Henri gegaan. 
Mark kende echter ook tegenslag dit seizoen. Zijn ‘Olympic 
Zara’, een van de beste fondduiven die ons land kent, kende dit 
jaar fysieke ongemakken wat spelen onmogelijk maakte en zelfs 
een operatie noodzakelijk maakte. Deze tegenslag werd echter 
ruimschoots gecompenseerd door de prestaties van met name 
‘Torres’ en ‘Lana’. Deze prestaties kregen gedurende het seizoen 
een impuls door ingrijpen van Henri Hoeks. Dit vraagt om een 
nadere verklaring. In zijn gedrevenheid en ambitie laat Mark 
niets aan het toeval over, de duiven moeten op en top aan de 
start gebracht worden. De prestaties tot aan Orange vielen hem 
echter wat tegen zonder aanwijsbare reden. Henri Hoeks die 2 
duiven bij Mark ophaalde merkte echter dat deze niet helemaal 
top waren. Een wormpil gaf uitsluitsel. Onderzoek door Jelle Jellema van de mest van een groot aantal duiven maakte 
een einde aan alle onzekerheid, wormen onder de duiven. 10 dagen na de kuur ging het alweer crescendo op Montpellier 
met 4 kopduiven. De weg naar nieuwe successen werd weer ingeslagen.  
 
Stamopbouw 
 

In de stamopbouw heeft Mark gekeken naar super presterende hokken. Met Koop en Gerda Kiekebelt ontstond er direct 
een klik en zo verhuisden er meerdere duiven van Drijber naar IJsselmuiden. Inmiddels is het Kiekebelt-bloed rijkelijk 
vertegenwoordigd op de hokken. Via veilingen zijn er kinderen aangeschaft van de ‘Brive’ van First Prize Pigeons / 
Raymond Moleveld. Van de St. Vincent winnaar van Raymond Moleveld, de “Blauwe Bertus”, zitten nog een volle broer 
en volle zus. Van Gebroeders Limburg uit Zuidveen zitten 2 kinderen van de “Super Van Geel” en van Combinatie Van 
Kooten-Van Bemmel uit Lunteren kwam o.a. topduif “Joke”. Inmiddels is Mark in zijn zoektocht naar goede duiven verder 
op pad gegaan en richt zich hierbij op sterk spelende ZLU-hokken om goede duiven te krijgen voor de 1000+ vluchten 
en om in de toekomst ook op de ochtendlossingen te kunnen schitteren. De eerste resultaten hiervan zijn in 2011 boven 

komen drijven doordat de nazaten van een inteelt doffer naar de 
bekende “Toon” van Verwey-Castricum zich nadrukkelijk hebben laten 
zien. Daarnaast zijn versterkingen gekomen van Nico Volkens, Peter 
Bruinenberg, E. & J. van der Weyden, W. Derksen, Jan Peters, Mike 
Peerenboom en Jaap van der Velden.    
 
Mark heeft de nodige opofferingen moeten maken om bovenstaande 
stam duiven samen te stellen. Inmiddels is hij door zijn prestaties ook 
wijzer geworden op commercieel vlak. Dit opent deuren waar niet 
zomaar elke liefhebber binnen kan stappen. Hier gaat hij doordacht 
mee om, alleen uit het allerbeste verhuist naar de hokken in 
IJsselmuiden. Dit vergroot de kans op succes. De vertrouwde zo 
succesvolle basis wordt nog wel eens aan inteelt onderworpen, deze 
duiven raken inmiddels ook alweer op leeftijd. Zo wordt zijn eigen 
stam gekoppeld aan nazaten van het crème-de-la-crème van de 
duivensport zonder de waarde van de eigen stam te verliezen. 

Inmiddels is het bestand teruggebracht naar 16 koppels kweekduiven. 
 
Systeem Van den Berg 

 
De duiven worden liefst medio maart gekoppeld en blijven dan het gehele jaar samen zitten. Vanaf de eerste vlucht gaan 
de duiven de mand in tot 10 dagen voor inkorving van de eerste overnachtvlucht. In het weekend voor inkorving worden 
de duiven nog gelapt, meestal samen met Arjan Beens. Zodra de duiven een overnachtvlucht gehad hebben komen ze 
normaliter niet meer in de container van de kring, maar worden enkel nog zelf gelapt. De jaarlingen doen 2 a 3 
dagfondvluchten en in elk geval 1 overnachtvlucht. Na slechte ervaringen op Perigieux 2 jaar op rij is Mark wat 
voorzichtiger geworden met zijn jaarlingen. Toch ziet hij nu onder zijn beste duiven de duiven die toen op Perigieux mooi 
weer maakten en derhalve is op afgelopen Limoges nog een ploegje jaarlingen voor een 2e keer ingezet.  

 
Mark (l) krijgt de felicitaties van Henri Hoeks 
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Pas als 3-jarige worden de duiven onderworpen aan de 1100+ km-vluchten waarbij het zoeken is naar duiven die 
geschikt zijn voor deze afstanden. Niet elke duif is in staat deze afstand succesvol af te leggen, met name als de 
omstandigheden zwaar zijn. De 44 koppels vliegduiven worden op alle standen gespeeld waarbij geprobeerd wordt de 
neststand te handhaven na thuiskomst om rust op het hok te krijgen. De jonge duiven gaan mee op het programma en 
er wordt nog een ploegje gereserveerd voor taartvluchten.  
 
Sinds dit jaar gaan de duiven 1 maal daags los en trainen dan zo’n 1,5 
uur verplicht. Alle duiven worden dan van de nesten genomen en 
buitengesloten. De voeding is een mengeling van meerdere merken dat 
rijkelijk verstrekt wordt. Zaak is wel de duiven aan het eten te houden in 
de aanloop naar de vluchten toe, dus bij het loslaten in de avonduren 
zijn de voerbakken leeg. Het opvoeren gebeurt met de Koopman All-in-
one mengeling en veel pinda’s. In navolging van Henri Hoeks neemt 
Mark dit jaar meer tijd voor persoonlijk contact met zijn vliegduiven om 
de motivatie te optimaliseren. Na thuiskomst van een grote vlucht is 
recuperatie van belang. In de avonduren krijgen de duiven hiertoe 
biergist voorgeschoteld en mogen ze op zondag naar eigen inzicht buiten 
‘spelen’ en een bad nemen. Aan het water worden zuren toegevoegd. 
Vanaf maandag is het dan weer met de club meetrainen en aanpassen 
aan het regime dat de ploeg voor de eerstvolgende inkorving is 
opgelegd. Dit herhaalt zich zo wekelijks.  
 
Mark heeft dit jaar goede ervaring gehad met bijlichten. Vanaf een week 
voor de langste dag van 05:15 uur tot 22:30 uur. Hiermee wordt bereikt 
dat de duiven beter in de pennen zitten aan het einde van de rit en de 
vorm vast weten te houden.  
 
Vaandeldragers 
Met name de prestaties van “Torres” en “Lana” als getekende duiven 
hebben het 3e kampioenschap middaglossingen opgeleverd. “Torres” 
komt uit “Ray”, een broer van “Blauwe Bertus” van Raymond Moleveld x 
“Dochter Gert-Jan” van Koop en Gerda Kiekebelt. “Lana” komt uit de 
“Inteelt Toon” van Verweij-Castricum x wederom “Dochter Gert-Jan”, 
waarmee “Torres” en “Lana” dus halfbroer/halfzus zijn. Een volle zus van 
“Lana” is “Amy” 
van Verweij-Castricum, die reeds 5x bij de 1e 105 Nationaal sector 2 
vliegt met 10 op 10. “Amy” is in 2011 3e duifkampioen middaglossing 
SMN geworden. 
 
De ambities van Mark zijn niet geëindigd na de successen in de 
afgelopen jaren. In de zoektocht naar extra duiven wil hij zich naast de 
middaglossingen kunnen meten op een aantal ochtendlossingen. Gezien 
de kwaliteit op het hok en tomeloze inzet gaan we zeker nog veel meer 
horen uit IJsselmuiden. Mark, bedankt voor de ontvangst en het delen 
van een visie op het omgaan met duiven. De aanvullingen hierop van 
Henri Hoeks hebben een beeld geschetst van hoe de jonge generatie succesvolle fondliefhebbers tegen de hedendaagse 
duivensport aankijkt. 
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STER sponsor Stichting Marathon Noord 2011 
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Dirk Altenaar, Giesbeek heeft de beste duif over 3 jaar middaglossingen 
 
Als je na St. Vincent jezelf al winnaar van een aansprekend kampioenschap kunt noemen, is dat een zeer bijzondere 
prestatie binnen de Marathon Noord competitie. De ‘913’ (07-1449913) van Dirk Altenaar flikte dit kunstje en was na zijn 
228e nat. St. Vincent al niet meer te achterhalen voor zijn concurrenten. Deze zeer complete nestdoffer van 2007 is 
tevens medewinnaar van het 2e nationaal kampioenschap overnachtfond in 2010, 2e duifkampioenschap SMN in 2010 en 
1e Keizergeneraal van de sterke Superfondclub GOU in 2010. Marathon Noord bracht een bezoek aan huize Altenaar in 
Giesbeek, het Noordelijke puntje van regio 4 in afdeling 8. 
 
Het seizoen 2011 is er eentje met meerdere gezichten. Op veel plaatsen zijn de broedbakken waar voorheen beste 
duiven zaten leeg en verlaten. Ook dit overkwam Dirk Altenaar afgelopen seizoen. Op St. Vincent gingen al 2 hele beste 
duiven verloren, vaste waarden op het hok. Doordat de ‘913’ vervolgens op Montpellier gewond thuis kwam en van 
Cahors juist na de prijzen is het een teleurstellend seizoen geworden na het fantastische jaar 2010.  
 

Stamopbouw 
Dirk is niet over een nacht ijs gegaan in het samenstellen van zijn 
kleine kolonie. Met een hokbestand van slechts 5 meter is strenge 
selectie een vereiste. De duiven zijn afkomstig van o.a. zijn vader Wim 
Altenaar uit Soest, eveneens een topspeler met een prachtig palmares 
over de jaren heen opgebouwd. Hier huizen ook de kwekers waar 
vader en zoon samen uit kunnen putten en waarvan dus op 2 hokken 
nazaten getest worden wat het rendement sneller inzichtelijk maakt. 
Daarnaast zitten er duiven van Willy Driessen, Guus van Aken, Jan te 
Pas, Ko van Dommelen (lijn Paarsborst) en Hans en Evert-Jan 
Eijerkamp (lijn Black Giant). Dirk zit veelvuldig op internet en volgt de 
verrichtingen van de topspelers op de voet. Als zich een kans voordoet 
zich te versterken dan springt hij hier op in en schaft hij wat aan met 
als doel het niveau op de hokken verder toe te laten nemen. 
 
De kampioen Marathon Noord over 3 jaar, de ‘913’, werd gekweekt uit een doffer met een edele afstamming. Zowel van 
vaders- als van moederskant stamt deze doffer af van de superkweker “Black Giant” van Hans en Evert-Jan Eijerkamp. 
“Black Giant” won een 1e nat. Bergerac en was snelste van het gehele concours voordat hij voor talloze super nazaten 
heeft gezorgd over de hele wereld. Nog dagelijks ontvangt familie Eijerkamp referenties van nazaten van deze 
geweldenaar. In de vader van de ‘913’ komen we verder asduiven als de "Bergerac '94" (1e nat. Bergerac en van de 
soort van der Wegen x van Wanroy) en “Magic Hero”, 1e nat. St. Vincent. De moeder van de ‘913’ is van het soort van 
Wilfried Stiel uit Arcen. Deze duivin werd helaas gepakt door de roofvogel. De doffer zit nog wel altijd op de 
kweekhokken in Soest.  
 
In 2011 speelde de "913" op St. Vincent de 228e tegen 5.629 duiven voldoende voor het duifkampioenschap over de 
jaren 2009, 2010 en 2011 
 
De prestaties, waarmee de "913" in 2010 2e duifkampioen 
middaglossingen SMN werd:  
St. Vincent nationaal 109e   tegen 5.698 duiven 
Bordeaux  nationaal 46e  tegen 6.448 duiven 
Cahors  nationaal 299e  tegen 11.054 duiven 

 
In 2009 werd de "913" 7e duifkampioen middaglossingen SMN 
met:  
St. Vincent nationaal 308e  tegen 6.765 duiven 
Bordeaux  nationaal 404e  tegen 8.058 duiven 
Montauban   nationaal 101e  tegen 5.524 duiven 

 
De duiven worden medio maart gekoppeld en broeden dan dood. Vervolgens worden ze apart naar de eerste vluchten 
toe op stand gebracht. Het nestspel wordt op alle grote vluchten gespeeld met doffers en duivinnen. Van de betere 
duiven blijft de partner echter thuis. Deze wordt wel na inkorving in de mand gezet en tussendoor weer aan het nest 
toevertrouwd. Doel is om de neststand bij thuiskomst van de vlucht weer op te pakken en de duiven niet te dwingen tot 
opnieuw drijven en leggen. Als het weer goed is gaan de duiven met de kring mee. In de aanloop naar een inkorving 
voor een overnachting wordt nog wel eens gelapt, dit is echter meer uitzondering dan regel. Volgens Dirk kennen de 
oudere duiven het spelletje wel. Het trainen is vrijwillig en geschiedt om beurten. ’s Ochtends vliegen de doffers en ’s 
middags de duivinnen. In de tamelijk dichtbevolkte wijk vindt Dirk het ongepast de duiven op te jagen, te klappen, met 
vlaggen in de weer te gaan en dat soort middelen om het vliegen te stimuleren. Het systeem is dus simpel zonder veel 
poeha. Of is toch misschien die radio in het hok het geheime wapen? 
 
Met zijn 48 oude duiven wil Dirk meer richting de ZLU-vluchten. Met name de lossingsystematiek op de middaglossingen 
staat hem nogal eens tegen. Het Marathon Noord kampioenschap op ochtend- en middaglossing heeft een voorkeur in 
keuze voor vluchten, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de gezelligheid in het clubspel en het plezier dat de 
competitie en feestmiddag van Marathon Noord de liefhebbers biedt. 
 
Dirk en Zus, bedankt voor de gastvrijheid en graag tot een volgende keer.   
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Jaap Mazee, Ens kampioen ochtendlossing 
 
Vele liefhebbers dromen er van om op teletekst te komen of een eerste te vliegen op een nationale vlucht of 
afdelingsvlucht. Dit is maar voor weinige weggelegd. De hoofdpersoon in deze reportage is dat al gelukt. Vele 
malen stond zijn naam op teletekst en ook hij wist Nationaal Bergerac Sector 4 op zijn naam te zetten. Maar dan 
gaat de lat hoger en wil je op een ander onderdeel ook pieken en je grenzen verleggen. Marathon Noord is hier 
een onderdeel van en wordt op gespeeld op de middag- en ochtend-lossingen. In 2000 was hij als eens winnaar 
van Marathon Noord middaglossingen en dan nu winnaar Marathon ochtendlossingen. Wat hij naar eigen zeggen 
vol trots op zijn palmares kon zetten en dat hij de 2de was in het bestaan van Marathon Noord die nu in 2011 kon 
zeggen beiden onderdelen heb ik gewonnen. 
 
Jaap Mazee 
 
Jaap Mazee geboren de tweede nieuwe dag van 1956, is een van de 
eerste die langer mag werken, is met de duiven in aanraking 
gekomen in 1971. Jaap viert dit jaar zijn 40-jarig duiven jubileum. 
Hij is getrouwd met Janneke en heeft 2 zonen en een dochter. In 
1971 is hij begonnen met duiven, eerst alleen en later met zijn 
vader en zus. In de tussenliggende jaren heeft hij in combinatie met 
zijn zoon gespeeld, maar vliegt de laatste jaren weer zoals hij 
begon. 
Hij verdient de kost als Quality controller bij HZPC, een van de 
grootste pootaardappelen exporteurs van de wereld. Jaap is 
begonnen op de programma vluchten en vindt alles mooi. Samen 
met zijn vader is hij menigmaal generaal kampioen geweest van de 
Zuiderzeevliegers, waarvan hij ook penningmeester is ( met een 
team van accountants achter zich) Maar door zijn drukke baan is hij 
overgestapt naar de grote Fond. Zijn voorkeur gaat uit naar het 
programma van de ZLU, ochtendlossingen en de Marathon Noord 
competitie middag- en ochtendlossingen. 
Jaap kan zich dan ook helemaal vinden in de uitspraak van Hugo 
Batenburg.  
Deze uitspraak wil hij dan ook graag geciteerd willen hebben:”De voorliefde gaat uit naar de ZLU vluchten 
hierover is hij heel uitgesproken, het zijn de meest eerlijke vluchten als een duif op tijd gelost wordt en de hele 
dag kan benutten om het hok te bereiken. Dat zijn de echte krachtmetingen waarop de beste duiven naar voren 
komen. Het ’s middags lossen is een loterij want de duif is door de jaren heen beter geworden en in staat 
gebleken 12 tot 16 uur aan een stuk te vliegen. Dat zijn echte prestatieduiven en eigenlijk zouden alle vluchten zo 
moeten verlopen, vroeg los en ’s avonds thuis kunnen komen. In feite is het middaglossen achterhaald en 
onnatuurlijk. Denk maar eens na de warmte ‘s middags bij de lossing, uit bloedhete auto, naar huis willen en 
gehinderd worden door de duisternis het resultaat is geluk, pech en oneerlijk.” 
 
Voor de mensen die Jaap beter kennen of vaker horen spreken is het een no-nonsense man en heeft hij zijn eigen 
visie op de duivensport. Hij vindt dat Nederland versnipperd en dat er veel te veel vluchten zijn. Zijn uitspraak is 
dat er steeds meer vluchten komen en dat het een steeds grotere belasting wordt voor de mensen die moeten 
inkorven, rekenen enz. Daarom zou het beter zijn in zijn ogen dat Nederland verdeeld wordt in Noord en Zuid en 
dat er een derde van de vluchten minder zouden zijn. Klassiekers terug op alle onderdelen en vluchten zoals ST 
Vincent, Dax en Bergerac weer terug op de kalender van de meerdaagse. 
 
Voorbereiding en systeem seizoen 2011 
 
Jaap speelt de duiven vanaf het begin op dubbel weduwschap tot de eerste middaglossing Limoges. Daarna 
blijven ze bij elkaar en de duiven die naar St Vincent moeten korft hij in op eieren van 10 dagen. Als deze vlucht 
geweest is half juni gaat hij kijken naar de stand en speelt de duiven wanneer dit uit komt. De mooiste vlucht 
waar hij van droomt op zijn leeftijd is Barcelona. Hij speelt hier de duiven op 10 a 14 dagen broeden of kleine 
jongen. Tussen door worden de duiven ingemand bij vereniging op de afdelingsvluchten. Door zijn werk heeft 
Jaap een zeer makkelijk systeem: het hele dag open hok en 1 maal daags voer. Op de vloer heeft hij erwten stro. 
Deze methode kost jaarlijks wel duiven voor de roofvogel, maar kan niet anders met zijn werkzaamheden. De 
duiven krijgen drie soort voer door elkaar aangelengd met zuivering. De laatste drie dagen voor inkorven krijgen 
ze vetrijk voer met vrij veel Tovo. Pinda’s krijgen de duiven niet bij Jaap. Deze dagen krijgen de duiven zo veel 
dat er nog genoeg ligt de volgende ochtend. De mussen helpen de duiven mee alles goed op te maken. Als er zo 
nu en dan een duif achterblijft zoekt deze wel een andere partner op en dit kan dan ook zo maar in een ander hok 
zijn waar Jaap er vier van heeft voor jong en oud. De kwekers komen niet los en zitten in een apart hok. Jaap 
heeft een 70 oude duiven  om mee te vliegen en heeft 18 kweekkoppels. Hij kweekt in meerdere rondes van de 
kwekers en betere duiven een 150 jongen. Hij klok zo nu en dan de duiven op de programma vluchten. Medisch 
heeft Jaap dit jaar 2 maal voor geel wat gegeven en 2 maal voor de luchtwegen. In de winter hebben alle duiven 
een 14 daagse Paratyfus kuur gehad. Verder is alles zo natuurlijk mogelijk. Als extra aanvulling geeft Jaap de 
duiven Dovoplus, dit is een planten extract van onverzadigde vetzuren wat preventief werk tegen E-Coli, 
Salmonella , Trichomonas en andere bacteriën  
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Marathon Noord ochtendlossing 
Om het kampioenschap te behalen heeft Jaap op de volgende vluchten als volgt gepresteerd: 
 
Barcelona 8 juli 2011 afstand 1277 km, 6 mee  
Zijn eerste duif was een duivin de 2006-4277965. Dit is een laat jong van Jaap zijn zwervershok wat in 2007 is 
opgeleerd tot Offenburg. Het is een  dochter van vaderskant uit de 95-802 Klz Orhan, deze komt uit de 93-349 
‘Orhan Kweker Mazee  wat een zoon is van de Orhan maal Marlene de grootmoeder van vaderskant is de  88-042 
J. M. Buurma uit de lijn van de 2de Nationaal St Vincent. 
Van moederskant de 05-750 deze komt uit de 01-762 van Gebr Kool maal 
de 5de Barcelona 02-005 van Gebroeders Kool. Ze vloog op deze vlucht de 
volgende plaatsen: 
 
Inkorfcentrum Putten 4e tegen 77 duiven verder was hij 8ste,10de en 16de  
Marathon Noord 30e en tweede getekende, zijn eerst getekende was 44ste 
Marathon Noord 
Fondunie 2000 71e tegen 13 verder was hij 104e, 121e en 229ste  
ZLU Nationaal 298 tegen 7046 duiven verder was hij 371e,421e en 842ste  
ZLU Nationaal Duivinnen 115e tegen 2183 duiven 
Ze is vanaf 2008 7 maal ingemand op de grote fond en vloog hiervan 5 maal prijs. Dit was haar derde maal dat ze 
mee ging op Barcelona. In 2009 was ze een dag te laat. In 2010 was ze 24e in Putten tegen 98 duiven en 247 bij 
de Fondunie 200 tegen 1002 duiven. 
 
Marseille 24-07-2011 afstand 1058 km 4 mee 
Zijn eerste duif was de duivin 2007-4290278. Deze duivin is een jong uit vaderskant de 99-113 Broer Montauban 
van G. Brouwer deze komt uit de 95-217 ook via G. Brouwer soort Volkens en is een zoon van de 100 maal de10 
van Volkens de grootmoeder van vaderskant is de 95-248 Brouwer zus zwerver  en komt uit de vader zwerver 
maal moeder zwerver. Van moederskant komt ze uit de 04-220 Dochter Orhana, en ze komt van vader u it de 99-
811 Klz Orhan en heeft de vader de 93-349 Orhan Kweker Mazee maal de 9-978 Zwartje de moeder de 220 is de 
duif die bij Jaap een 1ste Nat Bergerac heeft gespeeld de Orhana 97-475 deze heeft de zelfde vader als de 99-811 
maar toen gekoppeld aan de dochter drie 6jes.Ze vloog op Marseille de 
volgende plaatsen: 
Inkorfcentrum Putten 1ste  en 4de tegen 45 duiven 
Marathon Noord 2de  en was tweede getekende 
Fondunie 2000 7e tegen 717, verder was hij 92ste  
ZLU Nationaal 63ste tegen 3486 duiven verder was hij ook 364ste 
Ze ging voor de 6de maal mee op de grote fond en vloog5 maal prijs 
In 2009 was ze 14de Sector 4 tegen 2342 duiven en 1ste van het 
inkorfcentrum. In 2011 ging ze voor de tweede maal mee en vloog ze ook op 
St Vincent de 248ste prijs tegen 1357 duiven Sector 4 
 
Perpignan 07-08-2011 1114 Km  6 mee 
De laatste duif die ik voorstel is de 2005-4270725 ook een duivin. Deze duivin heeft in haar jonge jaren veel geluk 
gehad en heeft de roofvogel en hond overleeft. Zij heeft bij Jaap de naam Sperwer jan ’06. Ze komt van 
vaderskant uit de 96-531 Blauwe Bordeaux. Deze komt uit de 93-349 Orhan Kweker Mazee en is een zoon van de 
Orhan maal de Marlene. De grootmoeder van vaderskant is de 90-137 Int.737 van P Heikamp  en komt uit de 90-
850 maal de 85-737, van moederskant komt ze uit de 98-969 Nico de Fouw zij komt uit de 96-250 Zn Bonte 
koppel Nico Volkens de 250 komt uit doffer Bonte koppel maal een duivin Bonte koppel. De grootmoeder komt uit 
de 96-783 Gebroken vleugel deze komt uit de 94-450 Super 450 maal de  
91-244. ze vloog de volgende prijzen bij elkaar op Marseille. 
Inkorfcentrum Putten 1ste, 2e,9e,12e en 17de tegen 66 duiven 
Marathon Noord 12de  en was zijn 1ste getekende 
Fondunie 2000 53ste,85ste,132e en 209ste tegen 1151 duiven 
ZLU Nationaal 318e, 464e, 697e en 987ste  tegen 5607 duiven  
In 2009 vloog ze ook al eens vroeg van Perpignan en was ze 2de in Putten. Ze 
ging voor de 7de maal mee op de grote fond en vloog 6 maal prijs waarvan 2 
maal van Barcelona. In 2011 ging ze ook mee op St Vincent en was ze 57ste 
Sector 4 tegen 1357 duiven. 
 
Al met al waren dit de opsommingen die Jaap dit jaar heeft gevlogen op de ochtend lossingen. 
De basis die Jaap tot deze successen heeft gebracht zijn de volgende 2 duiven: de Doffer Orhan Kweker Mazee de 
93-349 zoon Orhan maal Marlene en de duivin de 90-137  
‘Int 737 laat 1990, dochter van de Int zoon “737”de 90-850 maal de 85-737 “de 737” 
Al met een basis waarop hij in 2011 de hoogste titel heeft binnen gehaald en in de toekomst hopelijk weer van 
zich doet spreken.  
Jaap als 2de liefhebber die beide disciplines van Marathon Noord op zijn naam zet van harte proficiat. 
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Piet Heikamp, Zetten 2e kampioen ochtendlossingen 
 
In de jaren ’90 was Piet Heikamp de te-kloppen-man op de grote fond in Midden, Oost en Noord Nederland. 
Minimaal vijf keer achter elkaar werd hij Keizer Kampioen van de fondclub ‘De Veluwe.’ Hij was een man uit de 
Betuwe die de Keizer van de Veluwe werd genoemd. Vele kopprijzen won hij in het ZLU-spel maar ook op de 
middaglossing. Piet was in die jaren eigenaar en speler van de 1e Internationale asduif van de Grote Fond (ZLU-
vluchten). Zijn palmares leek oneindig. ‘De 37’ en ‘de 922’ waren legendes in de duivensport. Deze dochter en 
moeder waren de grondleggers van de Heikamp-stam, waar niet alleen Piet maar ook vele andere liefhebbers 
groot mee zijn geworden. Het was een extreem ingeteelde stam. Zonen van ‘de 922’ werden op ‘de 922’ gezet en 
de zonen daaruit weer terug op ‘de 922.’ Rond de eeuwwisseling ging de 
gezondheid van Piet ineens achteruit en aan zijn energie zat een grens. 
Het dwong hem de duivensport op een andere manier te beleven. Het 
moest makkelijker, want Piet kon niet altijd doen wat hij moest doen om 
constant aan de top te kunnen zitten. Piet maakt hier gelukkig geen 
drama van (zeker niet naar buiten toe) en roeit met de riemen die hij 
heeft. ‘Gaat het niet zoals moet, dan moet het maar zoals het gaat,’ zei 
hij me jaren terug al eens, toen hij nog wel eens als beroepsmilitair op 
missie moest. Nu heeft deze levensspreuk een andere achtergrond 
gekregen, maar het effect is hetzelfde. Het was voor mij (en hoop ik 
voor u als lezer ook) leuk om weer eens naar Piet en Rita Heikamp uit 
Zetten te gaan om een artikel te schrijven (en voor u als lezer om te 
lezen), omdat hij iets bijzonders heeft gepresteerd met zijn duiven, 
namelijk: 2e Kampioen Ochtendlossing van de Marathon Noord. Een 
fenomeen laat zijn tanden weer eens zien. 
 
Het kampioenschap 
De drie vluchten die tellen voor de Ochtendlossing van de Marathon 
Noord zijn Barcelona, Marseille en Perpignan. Barcelona was dit jaar een 
makkelijke vlucht door de sterke staartwind en dat gaf de Noordelijke 
helft van Nederland (lees het werkgebied van de Marathon Noord) de 
gelegenheid vroege duiven te draaien. Piet Heikamp had op Barcelona 3 duiven mee. Met de eerst getekende 
pakte hij de 227e nationaal tegen 7.046 duiven. In de SMN was dat goed voor de 20e prijs. Op Marseille had Piet 
er 10 mee en hij klokte de 2e getekende in de Fondunie 2000 op plaats 68 tegen 717 duiven. Nationaal was het de 
283e prijs tegen 3486 duiven. In de Marathon Noord was het goed voor de 33e prijs. Op Perpignan had Piet 19 
duiven mee en pakte hij de 86e nationaal met de eerst getekende tegen 5.607 duiven. Nationaal had Piet 6 
prijzen. In de Fondunie 2000 pakte Piet de 16e prijs tegen 1.151 duiven. In de Marathon Noord was het de 5e 
prijs. Dit alles samen bracht hem op de 2e plaats van de Ochtendlossingen in de Marathon Noord. Een prachtig 
resultaat waar Piet en Rita in Zetten trots op kunnen zijn. Bij Barcelona en Perpignan pakte Piet dezelfde duif, ‘de 
099’ van 2004. Op Marseille pakte hij ‘de 991’ van 2007. 
 
Basisduiven 
De basis van het duivenbestand van Piet Heikamp is nog steeds hetzelfde als ruim 10 jaar geleden. Zwaar 
ingeteelde duiven van ‘de 37’ en ‘de 922’ met hier en daar een goede bijgehaalde of geleende duif. ‘De 620’ was 
de 1e internationale asduif. In deze duif zit 9x ‘de 922.’ Uit de kinderen van deze duif komen nu de beste duiven 
op het vlieghok. Duiven van Jaap Mazee, Harry Kalter en Roelof Coster zijn er door gekruist. Ook van Ben Meijer 
uit Zaandam heeft Piet een duif geleend. ‘De 071’ komt uit de nationaal Barcelona-winnaar (‘De Boudewijn’ van 
Willy Looijmans) met een kind van de Miquel van Theo Ernest. Deze duif met ‘de 620’ geeft veel goede 
kweekduiven. Elke goede stam heeft behoefte aan vers bloed en dit zie je hier ook weer. En omdat de stam van 
Piet Heikamp zo sterk is ingeteeld pakt het goed op goede andere fondtoppers. 
 
‘De 099’ en ‘de 991’ 
‘De 099’ was Piets duif op Barcelona en Perpignan. Deze duif komt uit een duivin van Eggink uit Arnhem met een 
kleinzoon van ‘de 620,’ de Internationale Asduif. De moeder van ‘de 099’ was de duivin van Egginks basiskoppel. 
‘Ik had Eggink graag vertelt, dat deze duif zo goed bij mij vliegt,’ vertelt Piet. ‘De 991’ was Piets duif op Marseille. 
Deze duif komt een zoon van ‘de 071’ van Ben Meijer met een hafzus van de 071. De moeder van ‘de 991’ is ‘de 
120’ van 2002. Dit is een kleindochter van ‘de 620’ en ‘de Ster 571,’ moeder van de 9e nat. Dax, 18e nat. 
Perpignan en nog drie duiven die top 100 nationaal vlogen. Verder is ze tweemaal achterkleindochter van ‘de 922.’ 
Een kruising dus tussen de oude inteeltlijnen met een inteeltduif van een hele andere stam (Ben Meijer-duiven). 
 
Verzorging 
Piet heeft de duiven dag en nacht los. Het hele jaar. Het is voor Piet het makkelijkste. De duiven hebben altijd te 
eten en te drinken. ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.’ Nadelen zijn er te veel om op te 
noemen. Zo kan het ongedierte net als de duiven in en uit. Bij inkorving moet het hok dicht en dan maar hopen 
dat de betreffende duiven in het hok zitten. Als het niet zo is, gaan ze de vlucht erop mee als ze op een goede 
stand zitten. Het voer is van de Patagoon en legkorrel voor kippen. Verder krijgen de duiven af en toe snoepzaad 
en Zoontjes (beiden ook van Patagoon). Daarnaast krijgen de duiven ‘Piets allerlei.’ Piet gooit allerlei 
voedselresten door de mixer: broodjes, sla, kippeneieren (van de eigen kippen) en ander eten zoals vleeswaren. 
De duiven eten er heerlijk van. 
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Voorbereidingen op de vluchten 
 
De duiven zijn eind januari gescheiden en in april zijn ze weer gekoppeld. Vanaf dat moment zijn de nesten niet 
meer verbroken. Als de duiven goed zitten, worden ze gespeeld. Dit is altijd op kleine jongen. Op deze manier 
weet Piet dat de duiven bij een volgende vlucht genoeg rust heeft gehad. 
Plaatsgenoot Henk Peperkamp en Bennie de Vries uit Bolsward houden Piet scherp. Henk Peperkamp helpt met 
lappen en trainen van de duiven. Bennie de Vries belt Piet regelmatig op en door deze gesprekken helpt Piet 
scherp te houden. Dit jaar was Piet heel laat met de voorbereidingen op de vluchten. De eerste vluchten gingen 
vanaf Arendonk, waar de mannen uit Zetten bijna elke week heenrijden. De eerste keer was pas in mei. Daarna 
gingen ze om de week mee. Piet is begonnen met 150 vliegduiven.  
De eerste vluchten worden globaal gepland en de vluchten erna wordt gekeken welke duiven op jongen zitten. De 
meeste duiven worden zoals gezegd op jongen gespeeld. Dat is beter om de cyclus rond te maken, want de 
volgende vlucht een week of drie/vier later weer op jongen. De duiven hierdoor tussendoor genoeg rust. Op St. 
Vincent en Orange heeft Piet slecht gevlogen vanwege een zware besmetting van het geel. Na een kuur ging het 
beter. Als het niet nodig is, worden er geen medicijnen gebruikt. 
Ik vroeg Piet of hij de duiven van de middaglossing en de ochtendlossing apart houdt. Het antwoord was heel 
eenvoudig. Over het algemeen gaan de jaarlingen naar de middaglossing en de oudere duiven gaan naar de 
ochtendlossing. 
 
Een Anekdote 
 
Piet ving in 2009 een duif op uit Maastricht. Deze duif wilde Piet dit jaar een keer op een fondvlucht spelen. Op 
Narbonne werd deze duif gespeeld en het was Piets eerste duif. Deze duif is van de Comb. Caubergh. Het duifje is 
een kruising van de gebr. Saya en Wijnands en zn. Het was een onverwacht succes. Je kunt een goede duif 
opvangen dat zie je maar weer. 
 
Tot Slot 
 
Samen met voorzitter Ad van Heijst was ik op bezoek bij Piet en Rita Heikamp. We hebben leuk zitten bomen over 
de duiven en onze sport. Samen hebben we al lang duiven, waarschijnlijk al bijna 100 jaar. We kwamen tot de 
conclusie dat het een moeilijke sport is, waar we weinig van af weten. Gaat het goed, dan lijkt het vanzelf te gaan 
en loopt het niet, is het tij moeilijk te keren. Het is wel een sport waar we van blijven genieten en we elk succes 
moeten blijven koesteren en van moeten genieten. Piet heeft dit seizoen laten zien, dat hij nog altijd over goede 
duiven beschikt (voor wie er aan twijfelde). Samen hebben we er van mogen nagenieten onder het genot hapje en 
een drankje. Piet en Rita bedankt voor alles en tot een volgende keer. 
 

 

Comb. Steenbeek & Zn, de Bilt wint de “Hans Eijerkamp Trofee” 
 
Om de twee bestuursleden te eren 
die vanaf de oprichting deel 
uitmaken van het Marathon Noord 
bestuur werden die jaar twee 
kampioenschappen naar beide 
vernoemd.  
Één daarvan de “Hans Eijerkamp 
bokaal”, de duifkampioen op de 
middaglossingen, werd gewonnen 
door de Comb. Steenbeek en Zn 
uit de Bilt. 
Het is de 06-1943820 die met de 
volgende prestaties deze prijs in de 
wacht sleepte. 
 
Losplaats Prijs SMN 
St. Vincent 10 
Montpellier 28 
Cahors 82 
 
Voor die gelegenheid reikte Hans 
de bloemen natuurlijk zelf uit aan 
Koos Steenbeek de grote man 
achter de combinatie. 
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G. Veerman, Volendam 3e kampioen ochtendlossingen 
 
Gerrit is als 3de geëindigd op de ochtendlossingen. Deze competitie gaat over de aangewezen 2 duiven over de 
vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan. Zoals een ieder wel weet is dit zeker geen gemakkelijke opgave om 
dit tegen ruim de helft van Nederland te spelen. 
Gerrit is een buitengewoon aardige man met passie voor de duivensport. Hij 
kan hierover uren vol praten. Gerrit is na een lange periode met 
gezondheidsklachten in 2011 weer serieus begonnen met het echte 
overnachtfond werk. Hij begon dit jaar met een complete ploeg onervaren 
duiven. Er zaten van de 44 duiven maar 5 bij die al eerder op de overnacht 
waren gespeeld. Met deze ploeg speelde Gerrit het gehele programma op 
zowel de middag als de ochtendlossingen. Maar Gerrit is zuinig op zijn duiven 
en speelt ze daarom meestal maar 1 keer. Bij hoge uitzondering worden ze 
voor een 2de maal ingekorfd. In voorgaande jaren heeft hij oa: 3 maal 
teletekst gespeeld en ook de 12de nationaal Barcelona en de 16de nationaal 
Pau.  
Gerrit, die in het dagelijks leven een vishandel bedrijft in Arnhem samen met 
zijn zoon en hiermee ook de SMN sponsort, heeft het hier erg druk mee. Dus 
veel aandacht aan zijn duiven kan hij nu ook weer niet geven. Hieruit volgt dat 
hij de “volle bak”methode hanteert. Ondanks dit wist hij dit jaar met 
betrekkelijk weinig duiven mee ( 47 ingekorfde duiven met 22 prijzen over alle 
vluchten) bijzonder goed te scoren. OA: 
3de SMN ochtendlossingen, 3de Super leaque Fondunie 2000, 8st Noord 
Hollandse Marathon en 9de aangewezen ochtend en middaglossingen. 
Maar niet alleen Gerrit weet met zijn duiven goed te presteren want anderen 
doen dat ook met zijn duiven, wat dacht U van het volgende lijstje:Fred Stet, 
IJsbrand Kaptein, Dirk Veldhuis, Rob Timmermans, A. Kalter, Nico Tetteroo, Gebr. Jacobs. 
Maar wat het allemaal nog bijzonderder maakt is dat het voornamelijk kinderen en kleinkinderen zijn uit wel een 
zeer bijzonder kweekkoppel van Gerrit Veerman. Dit koppel genaamd “het Betuwe koppel” met de ringnummers 
02-1214615 “Petertje x 03-2014909 “Agnes”. 
Zij zijn de ouders en grootouders van:  1e nationaal Bordeaux en 4e nationaal Cahors met de 06-2037422 bij Fred 
Stet (75% Veerman), 16e nationaal Pau en de 65e nationaal Bordeaux bij Gerrit Veerman, 74e nat. Montauban en 
nogmaals 74e nat. Bordeaux en een 82e nat. Bordeaux met de 06-2044929 bij van Zwikkers (dus 3 maal bij de 
eerste 82 nationaal), 78e nat. St. Vincent bij Fred Stet, 90e nat. Marseille bij Rob Timmermans, enz. enz. 
Maar dan heeft ook de Gebroeders Jacobs een duif uit dit koppel gekregen die Gerrit persoonlijk bij hen heeft 
gebracht. Deze 04-1855621 pakte als volgt: 9e nat. (49e intern) Perpignan “06”, 15e nat. ( 39e intern.) Barcelona 
“08”, 12e prov. Tours, 146e  en 169e nat. Perpignan in 2007 en 2009. Deze duif heeft 10 geweldige prijzen op de 
ZLU vluchten verdiend. Deze duif is de beste ASDUIF Perpignan ZLU over 4 jaar geworden. En kampioensduif 
FCNH in 2006. Zijn zoon 08-1347729 pakte oa: de 15e Ablis tegen 8926 duiven, 52e Bourges tegen 4777 duiven, 
111e nat Bordeaux ZLU, 140e nat. Tarbes ZLU en de 169e nat. Bordeaux ZLU tegen 13393 duiven als jaarling. 
En zo kan ik nog wel even doorgaan!!!! WIE KAN ZULKE REFERENTIES OVERLEGGEN???????????? 
 
De stamopbouw: 

In de stamopbouw is er gekeken naar goed presterende hokken. Gerrit is 
begonnen met de van Wanroy duiven van Cees Koks. Later zijn daar 
duiven van de Gebr. Jacobs bijgekomen. Zo zijn er ook duiven van Gebr. 
Van Giels (totale verkoop) naar Volendam gekomen. Bij IJsbrand Kaptein 
werd een laat jong gehaald. Deze duif is een zeer belangrijke schakel 
geworden in het hok Veerman. In 2002 is Gerrit naar Jan en Agnes 
Peters uit Bemmel gegaan en heeft daar enkele topduiven weggehaald. 
Hieruit is het super koppel genaamd “het Betuwe Koppel” ontstaan. 
Onder andere heeft Fred Stet hieruit 2 jongen gekregen. Dit omdat Fred 
(dakdekker) het dak van Gerrit zijn duivenhok heeft  beplakt. Resultaten 
zijn inmiddels wel bekend. 
Al met al heeft Gerrit een prachtige kolonie ijzersterke duiven gekweekt 
waaruit velen geslaagd zijn. Opvallend was te zien dat Gerrit geen  
jongen duiven heeft verspeeld dit jaar. We weten allemaal wel dat het zo 
ongeveer bij iedereen een drama is dit jaar. Dit geeft wel aan dat Gerrit 
zijn duiven ijzersterk zijn met een sterke wil om thuis te komen. 
Als ik Gerrit vraag naar eventuele bijzonderheden wat betreft het voer of 
medicijnen is zijn  antwoord: Volle bak en knoflook. Zo min mogelijk aan 

medicijnen. Bij thuiskomst wel een pil van, van de Weert. Duiven die ziek zijn worden met de harde hand 
geselecteerd. Ook tijdens de rui geeft Gerrit volle bak want zegt hij: dan moeten ze pas echt “werken”. Ruien is 
zeer zwaar werk en kost veel energie!!! Na de rui over op 75% zuiveringsmengeling. En als laatste geeft hij 
dagelijks 1ml zuur in de drinkbakken. Dit komt bij Nico Pronk vandaan. 
Gerrit bedankt voor je gastvrijheid. En veel succes in het komende jaar. Met zo’n hok met duiven moet dat wel 
weer gaan lukken. 
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Henk Deenen, Zevenaar de beste duif over 3 jaar op de ochtendlossingen 
 
Dat iemand twee jaar na elkaar bij de kampioenen zit is niet bijzonder maar om twee jaar achtereen de beste duif 
over 3 jaar op de ochtendlossing te hebben met dezelfde duif is bijzonder. 
 
Het is Henk Deenen (71) die zich voor het tweede jaar op 
rij lang de trotse bezitter van de beste duif op de 
ochtendlossingen bij Marathon Noord mag noemen. 
Henk is geen onbekende bij Marathon Noord want hij is al 
deelnemer vanaf de oprichting in 1974 en met 62 jaar 
ervaring als liefhebber een doorgewinterde speler op de 
zware fondvluchten. Ooit speelde Henk bijna betaald 
voetbal wat misschien wel iets zegt over zijn 
winnaarmentaliteit. 
In zijn jeugd kwam Henk in aanraking met duiven doordat 
hij twee jonge duiven kreeg van een zwager van zijn 
vader. Eerst werden deze jongen in een kist gestopt en 
later werd een hok neergezet waarna de duivenloopbaan 
van Henk begon. 
Tijdens zijn werkzame leven bij, toen nog de Postgiro, 
werkte Henk in ploegendienst en was het zijn vrouw Trix 
die de verzorging van de duiven vaak op zich nam. 
 

Henk (r) krijgt de felicitaties van Herman van der Velden 
 
Sinds 1967 wonen Henk en Trix op hetzelfde adres en toen werd ook het hok wat 
er nu nog staat neergezet en begonnen met jonge duiven. Het hok(je) waarop 
weduwschap wordt gespeeld is 3,30 m. lang en bestaat uit twee afdelingen. 
Tegenover dit hok staat een klein rennetje met een aantal broedhokken waarop 
nestspel met duivinnen wordt gespeeld. In de schuur is nog ruimte voor een paar 
kweekkoppels en de jongen. 
Met deze hokken is een groot deel van de achtertuin bezet en blijft nog een stukje 
over om buiten te kunnen zitten en de duiven op te wachten. Bewonderenswaardig 
hoe soms op heel kleine accommodaties wordt gespeeld. 
Er worden ongeveer 55 duiven overgehouden waarvan 2 kweekkoppels en 20 tot 
25 jongen gekweekt. 
In het weduwschap hok wordt in de zomer met schuiven de ventilatie geregeld en 
bij de andere hokjes bestaat de voorkant uit gaas waardoor de duiven daar “altijd 
buiten” zitten. 
Het hele jaar door worden de hokken twee keer per dag schoongemaakt en wordt 
ook twee keer gevoerd. Begin maart wordt gekoppeld en na 10 dagen broeden op 
de tweede ronde worden de doffers op weduwschap gezet. 
De nestduiven worden zodanig gekoppeld dat ze goed zitten voor de vlucht waarop 

ze mee moeten. In aanloop naar de vluchten worden de duiven een paar keer tot 25 km weggebracht en gaan 
daarna tot 500km. mee met de programmavluchten. 
Naast de verplichte entingen wordt ook een parathyfus, Tricho 
en Ornistopkuur gegeven. 
Henk voert een gewone handelsmengeling en zet de duiven 
voldoende mineralen en vitamines voor. 
De duiven waarover Henk beschikt zijn hoofdzakelijk van het 
oude Aarden soort aangevuld met o.a. v. Wanroy en duiven 
van Nico Volkens en er is al jaren niets meer bijgehaald. 
 
De winnende duif is een vale doffer die is gekweekt door Leen 
Broek uit Dieren. Het is een makkelijke en rustige duif die op 
weduwschap werd gespeeld. 
In de stamboom zien we namen als: Wanroy, Henk de Bree, 
van Uylen en van Kalkeren.  
Deze duif zit natuurlijk wel bij een melker die in staat is er uit 
te halen wat er in zit.  
De “070” heeft voldoende bewezen dat hij beschikt over 
kwaliteit en gaat vanaf nu naar het kweekhok. 
 
Henk en zijn vrouw Trix wensen we nog veel gelukkige jaren en veel plezier met de duiven. 
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Jan Schreurs, Nieuw Vennep winnaar “Herman van der Velden Trofee” 
 
 
In 2011 werd voor het 
eerste de Herman van 
der Velden trofee 
vervlogen. Deze trofee 
kon worden gewonnen 
door de deelnemer die 
de meeste punten 
behaalde op zowel St. 
Vincent als Barcelona. 
In 2011 was Jan 
Schreurs uit Nieuw-
Vennep degene die 
met de eer ging 
strijken. 
De resultaten van Jan 
waren : 

• St. Vincent 5 
• Barcelona 10  

 
Vanzelfsprekend was 
het Herman van der 
Velden zelf die de Jan 
ging feliciteren en de 
bijbehorende bloemen 
overhandigde. 
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren 

 

 Middaglossingen   

2011 F.J. Brinkman, Raalte 1992 Dhr. van de Berg Zutphen 

2010 Wim de Ruiter, Loerbeek 1991 Comb. Kaspers-van Driel Badhoevedorp 

2009 Wout van den Hoek, Putten 1990 Gebr. Bierhof Leuvenheim  

2008 Comb. Bosman, Doetinchem   1989 Dhr. Reekers Vriezenveen 

2007 J. Derksen, Etten 1988 Dhr. van de Brink Renkum  

2006 Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht 1987 Dhr. de Boer Twello 

2005 Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht 1986 Dhrn. Woord & Zn Urk  

2004 Jurriëns Sr. en Jr. Brummen 1985 Gebr. Bisseling Apeldoorn  

2003 Wegens vogelpest geen competitie 1984 Gebr. Bisseling Apeldoorn 

2002 Dhr. N.C. Volkens Bergen N.H. 1983 Dhr. Hubert Enschede 

2001 Dhr. H.R.E. Brakele jr. Maarssen  1982 Antop Zevenaar 

2000 Dhrn. Jaap Mazee en Zoon Ens  1981 Gebr. van Zelderen Aalsmeer 

1999 Dhr. N.J. Vertelman Hoogkarspel 1980 Dhr. ter Harmsel Rijssen  

1998 Dhr. H.J. Berends Giesbeek 1979 Dhr. Melgerd Wormer 

1997 Comb. de Ruiter en Zn Renkum  1978 Dhr. Braam Zutphen 

1996 Dhr. M. Orriëns Neede  1977 Dhrn. Kolkman & Zn Wierden  

1995 Dhr. W. Kruk Huissen 1976 Dhr. van Zadelhoff Laag Soeren  

1994 Comb. Krancher & Zn. Wormerveer  1975 Mevrouw Wormgoor Warnsveld 

1993 Comb. ten Asbroek & Zn Haaksbergen 1974 Gebr. Jansen Zevenaar 
 

 Ochtendlossingen 

2011 Jaap Mazee, Ens 

2010 Jan Doppenberg, Voorthuizen 

2009 Rob Schouten, Warmenhuizen 

2008 Jan Schreurs, Nieuw Vennep 

2007 Ysbrand Kaptein, Akersloot 

2006 C. Blokdijk, Hoorn 

2005 M. de Groot, Egmond a/d Hoef 

2004 Moeder en zoon Kok, Ransdorp 

2003 Wegens vogelpest geen competitie 

2002 Dhrn. Vertelman & Zn Hoogkarspel 
 
 

Feestmiddag 2011 

 

De feestmiddag wordt gehouden op: 
 

ZATERDAG 22 OKTOBER 2011 

 

Partycentrum "De Kruisberg" 

 

Kruisbergseweg 172 in Doetinchem 

 
 

Van 13.00 tot 18.30 u 
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STER sponsor Stichting Marathon Noord 2011 
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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  
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


