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Voorwoord  
 

Beste Sportvrienden, 

 

Dit is de tweede keer dat ik het voorwoord voor dit kampioenenboek mag schrijven en u mag 
weten dat ik dat met veel plezier doe. Wanneer we als bestuur naar onze competitie kijken, 
kunnen we niets anders zeggen dan dat Marathon Noord springlevend is en een competitie is 
waar liefhebbers aantoonbaar plezier aan beleven. Dat blijkt niet alleen uit de nog steeds 
groeiende deelname aan onze beide competities maar ook uit de reacties die we van 
liefhebbers en sponsors krijgen. Over het algemeen zijn dat lovende reacties. De reacties die 
niet positief zijn, zijn meestal van mensen die niet deel kunnen nemen en dat heel erg 

jammer vinden. 
Het jaar 2012 is voor ons als bestuur best een spannend jaar geweest. Als Stichting 
Marathon Noord hebben we met ingang van dit jaar wat zaken gewijzigd en waren zeer 
benieuwd naar de reacties. Zo hebben we  de competities van de ochtend- en de 
middaglossingen gescheiden en hebben we op grond van die scheiding ook de 
deelnamegrens wat logischer bepaald. Gezien het aantal inschrijvingen en met name de stijging bij de 

ochtendlossingen blijkt dat goed aan te spreken, want ook dit jaar hebben we weer een record deelname. Ook is 

het goed te zien dat er ook dit jaar weer een goede spreiding was van de kampioenen en de prijzen. Hieruit blijkt 
dat alle deelnemers in ons werkgebied kansen hebben op een mooie prijs of een kampioenschap. De auto valt 
bijvoorbeeld in Zuidveen en dat is in het noorden van ons werkgebied. Een andere aanpassing waar we nog niet 
van weten of dat een succes is, is het verplaatsen van de feestmiddag. Gezien het feit dat we een competitie voor 
Noord Nederland zijn, is het logischer dat de feestmiddag wat meer centraal in ons werkgebied gehouden wordt. 
Dat betekent dat we dit jaar onze kampioenen op zaterdagmiddag 27 oktober huldigen in zaal Houtrust in 

Hooglanderveen (bij Amersfoort). We hopen dat u met uw opkomst op onze feestmiddag ons gelijk bewijst. 
Wat ook elk jaar weer spannend is of het uiteindelijk lukt om drie gezamenlijke nationale marathonvluchten met 
een redelijke tussenpose voor de sectoren 2, 3 en 4 te organiseren. Ieder jaar zien we met angst en beven weer 
conceptvliegprogramma’s van afdelingen/sectoren waar op verschillende data verschillende vliegstations staan. 
Heren bestuurders het moet toch niet zo moeilijk zijn met de veelheid aan marathonvluchten gewoon drie 
marathonvluchten te beginnen met St. Vincent om de drie weken voor sector 2, 3 en 4 vast te leggen en de 

andere vluchten daaromheen te organiseren. Wanneer u deze vluchten als uitgangspunt neemt doet u in ieder 

geval de deelnemers aan marathon Noord een zeer groot plezier. Het is toch ondenkbaar dat we na bijna 40 jaar 
met onze competitie waar de belangstelling nog steeds voor groeit, moeten stoppen omdat het u niet lukt om de 
afdelingen op een lijn te krijgen.  
Een punt waar we bijzonder trots op zijn, is dat ons brutale idee om met Marathon Noord een auto te vervliegen 
aangeslagen is en dat we daadwerkelijk als enige competitie in Nederland een auto kunnen uitreiken op onze 
feestmiddag. We verheugen ons nu al op deze uitreiking. 
Waar we ook blij van worden is dat we als bestuur er niet alleen voorstaan. Hoewel dit jaar onze secretaris andere 

keuzes heeft moeten maken en ons bestuur heeft verlaten zijn er genoeg anderen die ons willen helpen. We 
ondervinden gelukkig dagelijks dat veel mensen onze competitie een warm hart toe dragen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de mensen die zich belangeloos inzetten voor Marathon Noord als contactpersoon of reporter, 
maar denk daarbij vooral ook aan de sponsors. Zonder hen is deze competitie niet mogelijk en kunnen we niet het 
prijzenpakket vervliegen zoals we dat nu aan kunnen bieden. 
Ik wens u veel leesplezier met dit mooie kampioenenboek waar we getracht hebben de prijswinnaars de eer te 

geven die ze met hun prestaties hebben verdiend. We hopen dat het een speciaal plekje krijgt in uw 
duivenbibliotheek.  
Vanaf deze plaats wil ik namens de mensen achter Marathon Noord alle prijswinnaars van harte feliciteren. We 
hopen dat we al degene die een kampioenschap of een prijs hebben gewonnen met hun supporters te zien op 
onze feestmiddag die op 27 oktober gehouden wordt. 
 
Ad van Heijst (Voorzitter Marathon Noord) 
 

Samenstelling bestuur 
 

Dagelijks bestuur Overige bestuursleden 

Voorzitter Ad van Heyst 2e Voorzitter Patrick Sticker 

Secretaris Vacant 2e Penningmeester Herman van der Velden 

Penningmeester Wim van Dorrestein  Bestuurslid  Gert te Pas 

  Bestuurslid  Hans Eijerkamp 

 

Contactpersonen Verslaggevers 

NW Nederland Gerrit Vedder Midden Nederland Jaco van Nieuwamerongen 

NO Nederland Henri Hoeks Noord Nederland Aike Jan Veninga 

Noord-Holland Pé Laan Noord-Holland John Laan 

Noord Nederland Simon Kuipers NW Nederland Coen Brugman  

  Hele werkgebied Heimen Huisman 
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Gebr. Limburg winnen St. Vincent  
 

Maandag 18 juni was het dan zo ver, na 3 dagen uitstel door de weerssituatie op de vlieglijn werd er 

om 13:00 uur gelost. De klassieker was gestart. Volgens de site van PV werden er 1101 duiven van 

Sector 4 gespeeld. Om 08:12 uur stond de eerste melding op TT en zo werden er op de lijn naar 

boven langzaam aan duiven gemeld. En als je de meldingen goed bekeek ging de snelheid dan ook 

steeds meer naar onder de 1000 mpm. Het was een zware vlucht, en of de extra dagen mand hier 

debet aan was is de vraag.  

 

Gebroeders Limburg 

Gebroeders Limburg voorstellen in Nederland is bijna niet meer nodig, maar voor de nieuwelingen 

onder ons bij deze in het kort. John (45) Havenmeester, en Gerard (43) Conciërge. Ze hebben vanaf 

jongs af aan duiven en wonen in Zuidveen tegen 

Steenwijk en vanaf 1988 spelen ze met duiven. 

De duiven zijn zeker in Zuidveen een gezinssport 

en ieder kent zijn eigen taak en zaterdags is het 

samen genieten van de aankomsten. Het 

overnacht spel leefde op vanaf 1991/92 en begon 

ook met Nationaal St Vincent met een paar 

duiven mee en een zeer goede uitslag. Vanaf 

toen hebben de broers zich meer gericht op de 

meerdaagse fond. Al vele teletekst noteringen en 

nationale overwinningen hebben de broers op 

hun naam staan. Dit is dan ook de 9de Nationale 

of NPO overwinning. De accommodatie van de 

gebroeders  is allen van eigen fabricaat en telt 

totaal ongeveer 50 meter, verdeelt over zo’n 16 

afdelingen. 

Vanaf de woning gezien staat er eerst een hok 

voor de jonge en dagfond duiven, deze worden 

door vader Geert verzorgd. Dan komt de afdeling met een ren voor de weduwduivinnen. Daar tegen 

aan gebouw is een groot hok met onder de kwekers en boven de jongen en een afdeling voor de 

dagfond voor Gerard. Aan het eind van de lange tuin staat het voorhok met daar boven een 

zolderhok. De accommodatie huisvest  de jonge duiven, kwekers, 40 dagfond en ongeveer 50 

meerdaagse fond duiven. Er huizen in de winter ruim 200 duiven. Er is voor iedere 

weduwnaar/kweker ook een duivin en enkele reserves voor het roofvogelgevaar. 

De verluchting is op de meerdaagse hokken simpel maar doeltreffend:  ramen los, windbreekgaas er 

voor en zorgen voor een goeie luchtuitlaat (afvoer). De hokken zijn in het seizoen voorzien van 

erwtenstro  en een deel beschikt over lopende mestbanden. 

 

Dinsdagmiddag 19 juni in Zuidveen 

Toen de eerste melding op teletekst stond van Sector 3 met een snelheid van 1025 mpm begon de 

helft van de Gebroeders Limburg te rekenen 

Gerard. John die was tussen het werk door 

aan de lunch bij zijn ouderlijk huis. En pa 

Geert Limburg was ook alert. Volgens de 

berekening en de snelheid van Sector 3 kon 

je tussen 2 en 3 in de middag een duif 

verwachten was de mening van Gerard.  

Daarom had hij zich zelf voorgenomen om 

nog even van de bank gebruik te maken. Pa 

Limburg was aan het schoffelen geslagen in 

de tuin en John zat op de trap. Pa Limburg 

ging onder hem zitten en samen tuurden ze 

de lucht af naar een duif. Tot John 

omstreeks 12:48 een duif van de kant van 

Meppel zag aankomen, daar was er 1 zei 

hij. Pa keek de verkeerde kant op en John 

draaide met beiden handen hem de goede 

kant op om het mee te laten maken. In allerijl rende John naar binnen om Gerard te roepen. Ze 

waren al weer snel buiten alleen de doffer nam geen aanstalten om zich te melden. 2 roofvogels die 



Pagina : 7 van 56 

rond zweefden, gooiden roet in het eten. Na enig treuzelen en met een scheve kop in de lucht 

kijkend landde hij op het platte dak van het hok. Hier kon Gerard de doffer langzaam naar de 

spoetnik drijven en werd hij geconstateerd.  

Het was de “Rode Vanoppen” 2007-4291127 die 

als 2de getekende van de 5 duiven die de 

Gebroeders hadden gemand de dinsdag daarvoor. 

Hij werd om 12:52:39 geklokt en maakte over een 

afstand van 1149,971 km een snelheid van 

1088,318 en daarmee was hij 1ste van Marathon 

Noord. En tevens de auto winnaar op deze vlucht 

en een aanhanger aan prijzen. Dat het kopvliegen 

in het bloed zit is niet verwonderend  van 

vaderskant komt hij uit een kleinzoon van Blauwe 

Vanoppen en grootvader is de zoon Blauwe 

Vanoppen maal de kleindochter Turbo uit België. 

Van moederskant komt hij uit dochter Rode 

Marathon, zij is weer een dochter van kleindochter 

Sarina. Zoals u leest allemaal top duiven in de 

afstamming.  

Dat de 2007-4291127 zelf ook van kop vliegen weet, bewees hij al in 2011 en was hij 5de teletekst 

op Montpellier. Hij is 2008 2 maal op de meerdaagse gespeeld en won 1 maal prijs op Bergerac en 

was hij 62ste tegen 1753 duiven. In 2009 is hij 3 maal gespeeld en won hij prijs op, Limoges 11de 

tegen 2475 duiven, Montauban 44ste tegen 1281 duiven, en een 37ste tegen 1463 duiven op 

Bordeaux. In 2010 is hij niet goed genoeg bevonden en heeft Gerard hem niet gespeeld. In 2011 

ging hij toch weer driemaal mee op Limoges, goed voor een 19de tegen 2107 duiven en zoals 

vermeld een 5de teletekst en een 210 op de loodzware Cahors tegen 1384 duiven. Dat de 

overwinning dan ook bij de Gebroeders Limburg terecht komt, is natuurlijk niet vanzelfsprekend. 

Maar een verrassing is ook dat ook niet helemaal.  

Daarom als eer betoon aan de vrouw waar alles om draaide in Zuidveen binnen en buiten het huis en 

met de verzorging van Pa Limburg, wordt deze vlucht opgedragen door de familie Limburg aan Ma 

Limburg die in januari is overleden. En zoals John het zelf zo mooi verwoordde “De ster die altijd 

blijft schitteren, Rode Vanoppen, en Sint Vincent in één woord SCHITTEREND”. 
 

Auteur: Coen Brugman 
 
Uitslag St. Vincent. 
 

Prijs Naam Plaats Ringnummer GT Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 Gebr. Limburg Zuidveen 7-4291127 2 1149,972 12:52:39 1088,318 1000,00 

2 A.J. Lensen Ruinen 8-1001229 2 1157,073 14:00:12 1029,241 999,99 

3 L.A. Pronk Breezand 8-1409676 1 1120,650 13:30:58 1023,455 999,97 

4 Comb Seelen Borne 9-1756701 2 1129,510 13:39:47 1023,307 999,94 

5 W. Derksen Almelo 7-1275601 2 1130,532 13:46:36 1017,947 999,90 

6 H. Hullegie & znn. Dedemsvaart 7-1194230 1 1146,093 14:02:29 1017,406 999,85 

7 G.J. van Vilsteren Zwolle 7-1259690 1 1124,131 13:45:40 1013,037 999,79 

8 A. Scholing Hoogeveen 8-4758025 2 1158,967 14:21:33 1011,714 999,72 

9 Margreet Koeman-Kok Wormerveer 8-1377795 2 1078,753 13:02:54 1011,108 999,64 

10 J Lases Noorden 0-1716706 1 1048,140 12:33:56 1009,833 999,55 

11 J. Boesveld Steenderen 9-1954638 1 1086,297 13:15:54 1005,923 999,45 

12 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 8-1395193 1 1084,322 13:17:09 1002,934 999,34 

13 H.J.Overbeek&dochter Velp 8-1256021 1 1070,646 13:04:46 1001,758 999,22 

14 C. van de Gulik Wijdenes 9-1041522 2 1105,141 13:44:23 997,073 999,09 

15 Jos Derksen Etten 7-1481327 1 1076,549 13:16:59 995,896 998,95 

16 Jan Keen Ter Apel 7-1250214 1 1192,491 15:15:09 994,448 998,80 

17 A.G. van der Walle Beerta 8-1935155 2 1224,794 15:47:45 994,351 998,64 

18 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 7-1552441 1 1037,412 12:39:36 994,070 998,47 

19 Ed Maat Limmen 7-1657649 2 1083,757 13:27:59 992,467 998,29 

20 A. Kalter Lutjebroek 8-1386857 1 1111,697 13:57:27 991,306 998,10 
 

Stichting Marathon Noord heeft de meest eerlijke 
competitie voor de fondliefhebber 
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Attractie prijzen st. Vincent 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 L.A. Pronk Breezand € 450  26 P. Eeuwes Huissen € 50 

2 H. Hullegie & znn. Dedemsvaart € 350  27 H.B. Hubers Didam € 50 

3 Tromp-Merkuur Egmond Binnen € 250  28 Comb de Jong Roelofarendsveen € 50 

4 Jos Derksen Etten € 150  29 J. van de Sluis Kockengen € 50 

5 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop € 150  30 Poelstra & Znn Utrecht € 50 

6 A. Kalter Lutjebroek € 100  31 v. Nood & v.d. Akker Lelystad € 50 

7 Comb Bisselink velp € 100  32 L. Snel Utrecht € 50 

8 R. van Engelen Odijk € 100  33 A. Kuyt Katwijk aan Zee € 50 

9 Comb C.J.J. van Wijk Benschop € 100  34 J. Pouw Leusden € 50 

10 J. van Straten Utrecht € 100  35 Comb Seelen Borne € 50 

11 U. Jellema Steggerda € 50  36 Comb H & R Bakker Baarn € 50 

12 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek € 50  37 H. te Pas Ulft € 50 

13 H. Gerritsen Woerden € 50  38 Vork-Mastrigt Noorden € 50 

14 K. van Nieuwenhuijzen Amersfoort € 50  39 E. Kamphuis Arnhem € 50 

15 Theebe-Gerritsen Hilversum € 50  40 N. de Fouw Bant € 50 

16 K. van Binsbergen Ochten € 50  41 W. van de Hoek Putten € 50 

17 A.J. van Amerongen Bunnik € 50  42 R. Wienen Beuningen € 50 

18 H. Hoeks Bovensmilde € 50  43 Ed Maat Limmen € 50 

19 Comb van den Berg Utrecht € 50  44 Team van Ginkel Veenendaal € 50 

20 Tonnie Dijks Zevenaar € 50  45 J. Willems Nijverdal € 50 

21 Gebr Spekking Terborg € 50  46 J. Hinke Kampen € 50 

22 Jaap Schlikker Spijkerboor € 50  47 A.J. Kok IJsselmuiden € 50 

23 W.E van Laar Elst € 50  48 J. van Kalkeren Oosterhout € 50 

24 J.W.B. Bruins Ulft € 50  49 W. Wagteveld Tjalleberd € 50 

25 G. van der Schaaf Emmen € 50  50 Hartog & Zn. Laren € 50 
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Gebr. Limburg Zuidveen € 350  19 M.F. Jacobs Bennekom € 50 

2 A.J. Lensen Ruinen € 250  20 Gebr. Holleman Tienhoven € 50 

3 Comb Seelen Borne € 150  21 H. van Gurp Heino € 50 

4 W. Derksen Almelo € 100  22 D. Altenaar Giesbeek € 50 

5 Margreet Koeman-Kok Wormerveer € 100  23 K. van Binsbergen Ochten € 50 

6 C. van de Gulik Wijdenes € 100  24 Jelle Jellema Nijverdal € 50 

7 A.G. van der Walle Beerta € 100  25 Comb J. Hommes & Zon Akersloot € 50 

8 Ed Maat Limmen € 100  26 Aike Jan Veninga Ter Apel € 50 

9 L. Roodbeen Renkum € 100  27 J. Peters Bemmel € 50 

10 H. van de Roest Zwanenburg € 100  28 Tim Hage Woerden € 50 

11 Sven van Houten IJsselstein € 50  29 Th.H.M. Schmitjes Beek Ubbergen € 50 

12 Arjan Beens Genemuiden € 50  30 J. van Straten Utrecht € 50 

13 R. van Engelen Odijk € 50  31 N. Rimmelzwaan Alphen a/d Rijn € 50 

14 B. de Vries Bolsward € 50  32 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein € 50 

15 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk € 50  33 H. Hendriks Vinkeveen € 50 

16 J.W.B. Bruins Ulft € 50  34 Corne van Oeveren Veenendaal € 50 

17 P. Sticker Silvolde € 50  35 Comb H & R Bakker Baarn € 50 

18 Tromp-Merkuur Egmond Binnen € 50  36 M. Diesvelt Loil-Didam € 25 
 

Extra prijzen 
 

Nr. Winnaar Prijs Aangeboden door 
1 Gebr Limburg Kristallen vaas Koerier duivenfilms 

1 Gebr Limburg Elektrische grasmachine Koerier duivenfilms 

1 Gebr Limburg Duivenfoto Pigeon Photography 
1 Gebr Limburg Mok met opdruk Harjac B.v 
2 A.J. Lensen Super friteuse Koerier duivenfilms 
2 A.J. Lensen Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 
3 L.A. Pronk Sandwich grill Koerier duivenfilms 

3 L.A. Pronk Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 
4 Comb. Seelen Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 
5 W. Derksen Tas levensmiddelen COOP supermarkten 
38 A.J. van Amerongen zak Voer Harjac B.v. 
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Jan Peters wint Barcelona  
 

De klassieker voor de liefhebbers van het ZLU-spel is zonder twijfel Barcelona. In de dagen 

voorafgaand aan deze vlucht heerst er een ware Barcelonakoorts. De laatste jaren zijn er diverse 

hokken die zich volledig op deze Spaanse vlucht richten. Binnen Stichting Marathon Noord is het de 

aftrap van de competitie met ochtendlossingen. Met een forse toename van aantal inschrijvingen 

voor dit onderdeel begonnen de deze getekende duiven vrijdagmiddag om 14.00 uur aan de 

terugreis. Vanwege de gunstige weersomstandigheden wat wind betreft werd gekozen voor een 

verlate lossing om zo aankomsten op de dag van lossing te voorkomen. Even voor 6-en de volgende 

ochtend wordt de Internationale winnaar op de voorhand aan de Franse kust afgevlagd. Het duurt 

dan nog een aantal uren eer de winnaar van Marathon Noord zijn getekende duif constateert. Het 

blijkt niemand minder dan Barcelona specialist Jan Peters uit Bemmel te zijn. 

 

Hoofdpersoon 

 Jan Peters behoeft geen introductie. Al jaren lang is hij een van 

de, zo niet de beste, ZLU-speler van het Oosten van het land. 

Ook op Nationaal en Internationaal niveau heeft Jan inmiddels 

een indrukwekkend palmares opgebouwd. Samen met Agnes 

geniet hij dan ook volop van de duivensport aan de Meerweg in 

Bemmel. Inmiddels is er al veel geschreven over deze kampioen, 

toch werden voorzitter Ad van Heyst en uw verslaggever nog 

meegenomen in een aantal ontwikkelingen waarmee Jan bewijst 

dan een kampioen niet stil kan gaan zitten afwachten, maar 

inspringt op nieuwe omstandigheden als die zich voordoen. 

 

Stamopbouw 

Met het oude ‘Fransmansoort’ waar het allemaal mee begon wilde Jan een stam duiven op gaan 

bouwen. Om dit vorm te geven klopte hij aan bij Piet Lazeroms uit Zegge. Deze duiven van het Jan 

Aarden ras behoeven geen verdere toelichting, de verhalen en successen zijn bekend. Uit de beste 

duiven werden jongen aangekocht en gekruist met het oude Fransmansoort, een schot in de roos. In 

de jaren die volgden werd met succes gezocht naar nieuwe inbreng. Met de ‘Kleine Jo’ van Harry en 

Roger werd samenkweek gedaan. De ‘Kleine Jo’ was een halve Aarden duif. De winnaar van 

internationaal Pau, de ‘Super Pauduif’ van Paul ten Have uit Silvolde vertoefde enige tijd in Bemmel en 

bij M. de Laat uit Herikhuizen werden 2 duiven aangeschaft uit de ‘55’, een zoon van de ‘131’ van De 

Weert. Van vriend Anton Olyslager kwam nog een zuivere Lazeroms met 17x prijs op de 

overnachtingen. Hiermee is een stam gevormd die door sterke inteelt tot stand is gekomen. Een stam 

die zich kenmerkt door kopvliegen en zich al tientallen jaren nadrukkelijk etaleert op de internationale 

fondvluchten. Ook Jan heeft gezien dat de duivensport en de duif zelf zich constant ontwikkeld. 

Zodoende ziet Jan nieuwe inbreng in zijn stam dan ook als een must om op niveau te blijven 

presteren. Dikwijls zoekt hij dan naar duiven die al 50% Peters bloed hebben of duiven die in de 

kweek gekruist worden met een 100% Peters duif. Deze strategie heeft Jan de recente jaren 

doorgevoerd met o.a. Gerrit Veerman, Jan Becker en Bas Weijers. De inbreng stamt telkens af van 

bewezen duiven, duiven met eigenschappen die een toegevoegde waarden kunnen zijn. Deze krijgen 

een aantal jaren de tijd en als er dan geen rendement is, gaan deze resoluut van de hokken. 

 

Methode 

De jonge duiven worden na Perpignan veelvuldig afgericht en indien de omstandigheden dit toelaat, 

nog een aantal maal gespeeld op de natoer. Deze duiven worden niet geconstateerd en mogen lekker 

uitgroeien. Jan is een zuinige speler die ervan overtuigd is dat de kwaliteit altijd boven komt drijven 

als het vertrouwen aan de duif wordt gegeven. De jaarlingen gaan tegenwoordig veelvuldig met de 

container mee in tegenstelling tot vroeger. Jan reed altijd veelvuldig zelf met de duiven, hij is hier 

echter deels op teruggekomen omdat het kladvliegen dan niet geleerd wordt. Duiven moeten leren de 

klad te verlaten om die kopprijs te kunnen spelen. Over het algemeen krijgen de duiven 1 

overnachtvlucht als jaarling voor de kiezen waarop ze niet direct beoordeeld worden, vitaliteit bij 

thuiskomst en goed herstel zijn graadmeters. 

 

In de methode Peters staat tegenwoordig gemak voorop. Jan heeft zelf voerbakken gemaakt die hij vol 

kan maken en waarbij de aanvoer van nieuw voer automatisch geregeld is. De duiven hebben zo altijd 

volle bak ter beschikking waarbij ze wel verplicht zijn alles op te eten. De duiven dienen zich te 

schikken naar het systeem en de duiven die hier niet mee om kunnen gaan vallen vanzelf af. Qua 

training wordt er niet meer gejaagd achter de nestduiven als voorheen. Nu gaan ’s ochtends de doffers 
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naar buiten en ’s middags de duivinnen. Als ze goed zijn zorgen ze zelf voor voldoende trainingsarbeid 

en is jagen niet nodig. Het gebruik van een quarantainehok zorgt ervoor dat duiven die terugkomen 

van een vlucht in alle rust kunnen herstellen van hun inspanningen zonder dat de overige vliegers 

worden gestoord in hun voorbereidingen op hun eerstvolgende vlucht. Ze krijgen dan ter bevordering 

van het herstel Isostar en druivensuiker toegediend. Na 2 dagen keren deze terug op het hok en 

hervatten de training met hun hokgenoten waar veel knoflook wordt geserveerd en een bak allerhande 

ter beschikking staat. 

 

Winnaar 

De winnaar van Barcelona met ringnummer 05-1012656 was totaal niet aan zijn proefstuk toe en met 

deze topprestatie komt er direct een einde aan zijn imposante vliegcarrière. Wat te denken van de 

volgende resultaten : 

16e-161e-354e-1530e Nat. Barcelona 

173e Nat. Tarbes 

518e Nat. Perpignan 

Zijn komaf is van edel bloed. Zijn vader is stamduif 

op het hok Jan Peters en wel ‘De Vererver’ van 

1997, halfbroer van de ‘Super 36’. Op zijn beurt is 

‘De Vererver’ weer een kleinzoon van de ‘Pauduif 

84’, 1e nat. Pau in 1984 bij Jan Peters. ‘De 

Vererver’ is vader van : 

9e Nat. Dax ZLU 

11e Nat. Barcelona 

16e Nat. Barcelona 

37e Nat. Tarbes 

41e Nat. St. Vincent 

Etc. 

De moeder van de 656 is de ‘Marsan’, winnares van de 1e Nat. Mont de Marsan en 70e Nat. Bergerac. 

Kortom, edel bloed dat hier samenstroomt en de 656 zal dan zeker een versterking zijn op het 

kweekhok in Bemmel. Op dit kweekhok komt hij samen met broers en halfbroers, nazaten van de 

‘Super 36’ en kinderen van het ‘Betuwe Koppel’. Dit ‘Betuwe Koppel’ van Gerrit Veerman heeft het ras 

Jan Peters de laatste jaren enorm aanzien gegeven in Noord-Holland. Diverse kinderen en 

kleinkinderen van dit koppel vlogen al Nationale kopprijzen. 

 

Dit jaar was het voor de 24e keer achtereen dat Jan Peters prijs pakt van Barcelona en altijd met een 

bescheiden aantal duiven mee. Wetende dat het gemiddelde prijspercentage boven de 50% ligt mag 

gezegd worden dat hier spraken is van een tophok.  
 

Auteur: Bas Weijers 

 

Uitslag Barcelona 

 
Nr. Naam Woonplaats Afstand Ringnr. GT Tijd Snelheid Punten 

1 Jan Peters Bemmel 1198711 5-1012656 1 2-10:38:54 1381,162 1000,00 

2 Peter Verburg Woerdense Verlaat 1211961 9-1221274 1 2-10:52:22 1375,093 999,99 

3 H.B. Wegh Lochem 1239724 6-1806505 1 2-13:05:53 1221,534 999,97 

4 Jan van Laar Veenendaal 1208014 9-2032686 2 2-13:07:53 1187,956 999,94 

5 J.M.G. van Houten IJsselstein 1199988 7-1553937 1 2-13:07:27 1180,567 999,90 

6 R. Kamerbeek Woerden 1204776 7-1866645 1 2-13:12:34 1179,342 999,85 

7 Comb. Verweij-Castricum Mijdrecht 1218975 9-1004231 1 2-13:30:26 1172,729 999,79 

8 H.B. Wegh Lochem 2 7-1410446 2 2-13:48:34 1172,235 999,72 

9 Jan van Laar Veenendaal 2 7-1580652 1 2-13:21:52 1171,842 999,64 

10 A. Pastor Amsterdam 1241394 5-1203009 1 2-13:53:57 1167,867 999,55 

11 E. Verheijen Putten 1233609 9-1891491 1 2-13:49:35 1165,339 999,45 

12 Vertelman & Zn Hoogkarspel 1275389 7-1662722 1 2-14:31:16 1159,168 999,34 

13 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten 1243755 6-2047478 2 2-14:15:28 1146,881 999,22 

14 A van Gelderen Ameide 1191753 0-1683920 2 2-13:32:02 1144,786 999,09 

15 O. Pals Bovenkerk 1226638 6-2028663 1 2-14:04:04 1143,108 998,95 

16 H. van de Roest Zwanenburg 1235044 6-2051183 2 2-14:18:42 1135,471 998,80 

17 E.W. van Aalten Huissen 1203487 8-1212643 2 2-13:51:08 1135,227 998,64 

18 F.S. Kramer Wormer 1249544 8-1375486 1 2-14:38:13 1128,550 998,47 

19 Ton van Dusschoten Hardenberg 1284571 8-4757875 2 2-15:15:39 1122,239 998,29 

20 A.J. van Amerongen Bunnik 1206538 7-1573204 2 2-14:07:05 1121,231 998,10 
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Attractie prijzen Barcelona 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Jan Peters Bemmel € 300  14 Rob van der Wal Mijdrecht € 50 

2 Peter Verburg Woerdense Verlaat € 200  15 Auke Smid Zwaagwesteinde € 50 

3 H.B. Wegh Lochem € 100  16 C. J. Schermer Castricum € 50 

4 J.M.G. van Houten IJsselstein € 50  17 Comb. van den Berg Utrecht € 50 

5 E. Verheijen Putten € 50  18 Jelle Jellema Nijverdal € 50 

6 Vertelman & Zn Hoogkarspel € 50  19 Jan Doppenberg Voorthuizen € 50 

7 O. Pals Bovenkerk € 50  20 J.W. Schreurs Nieuw Vennep € 50 

8 P. Roossien Zwolle € 50  21 J.R.G. Menting Heteren € 50 

9 H. Wennekes Tiel € 50  22 P.J. vd Berg & Zn Benschop € 50 

10 Tim Hage Woerden € 50  23 M. Koeman-Kok Wormerveer € 50 

11 Comb. Bosman Doetinchem € 50  24 H. te Morsche Wierden € 50 

12 Jos Pepping Egmond aan de Hoef € 50  25 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 

13 E.W. van Aalten Huissen € 50  26 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 20 
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 H.B. Wegh Lochem € 200  10 A.J.M. Vollebregt Dodewaard € 50 

2 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten € 150  11 A. Bleeker t' Veld € 50 

3 A van Gelderen Ameide € 100  12 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam € 50 

4 A.J. van Amerongen Bunnik € 50  13 R. Voorn Edam € 50 

5 Bas Weijers Groesbeek € 50  14 Kees Niesten Uitgeest € 50 

6 Comb J.Hommes en Zoon Akersloot € 50  15 Wouter Jorna Hippolytushoef € 50 

7 Jelle Jellema Nijverdal € 50  16 D. Altenaar Giesbeek € 50 

8 Jan Dirk van Egmond & zn Katwijk a/d Rijn € 50  17 A. de Bruin Nederhorst den Berg € 50 

9 Jan van Brienen Geldermalsen € 50  18 Comb. Bosman Doetinchem € 42 
 

Extra prijzen 
 

Nr.  Prijs  Aangeboden door: 

1 Jan Peters Kristallen vaas Duivensites.nl 

1 Jan Peters Elektrische grasmachine Duivensites.nl 

1 Jan Peters 1/2 varken Het Vleescentrum 

1 Jan Peters Duivenfoto Pigeon Photography 

1 Jan Peters Mok met opdruk Harjac B.v. 

2 Peter Verburg Super friteuse Duivensites.nl 

2 Peter Verburg Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 H.B. Wegh Sandwich grill Duivensites.nl 

3 H.B. Wegh Vaar tegoedbon t.w.v. 30.= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Jan van Laar Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel de Vakman 

5 J.M.G. van Houten Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

38 A.J.M. Vollebregt Zak duivenvoer Harjac B.v. 

 

 
 

De jaarlijkse feestmiddag wordt gehouden op 27 oktober in 

 

Ambiance Houtrust 

Heideweg 23 
3829 BC Hooglanderveen 

(Amersfoort-Noord) 
 

http://houtrust.com/
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 Peter van Vliet wint Albi  
 

Dit jaar werd de tweede middaglossing die meetelde voor het kampioenschap bij Stichting Marathon 

Noord vervlogen vanaf Albi. Albi ligt in het midden van zuid Frankrijk dit in tegenstelling tot b.v. St. 

Vincent dat veel meer westelijk ligt. De wind was Z.W. en het was dus de vraag hoe laat de lossing zou 

plaatsvinden. Een aantal overnachtingen werden dit jaar al ’s morgens vroeg gelost met als gevolg dat 

deze vluchten al dezelfde dag gesloten konden worden en het een super dagfondvlucht werd.  

Wat velen mogelijk niet verwacht hadden gebeurde toch, de duiven werden op vrijdagmiddag om 

14:00u. gelost evenals Barcelona dat in hetzelfde weekend werd vervlogen.  

Het gevolg was wel dat verschillende duiven zich niets aantrokken van de klok en het dag en 

nachtritme en in de nachtelijke uren thuiskwamen. 

 

De liefhebber 

De winnaar bij Marathon Noord en winnaar in sector 3 werd Peter van 

Vliet uit Utrecht die op een afstand van 935Km ’s nachts om 01:57u. 

constateerde. Dit was zijn rode duivinnetje, die als 2e getekende de 

mand was ingegaan en daarmee de eerste prijs in sector 3 en Marathon 

Noord voor zich opeiste.  

Peter is 48 jaar en eigenaar van een bedrijf dat gespecialiseerd in het 

leggen van spuit- en betonvloeren. Dit bedrijf runt hij samen met zijn 

broer met ongeveer 10 werknemers. 

Het werk is heel onregelmatig en vaak moet in de avond en nacht 

worden gewerkt. 

Tot een jaar geleden hield Peter de duiven samen met zijn vader die 

vorig jaar overleden is. 

 

De accommodatie 

De plaats van de accommodatie is bijzonder bestaat uit veel hokken waar ruimte genoeg is voor de 

duiven. De hokken staan boven op de bedrijfsruimte die ingesloten ligt tussen water. 

Alle hokken zijn voorzien van gegoten vloeren met daarin vloerverwarming. 

In de winter bevolken 60 koppels deze hokken waarvan er 24 bestemd zijn voor de fond en 9 

kweekkoppels met de anderen worden de andere programmavluchten gespeeld. 

In de zomer als de zon er op staat wordt het heel erg heet en zegt Peter: “Hoe warmer het wordt des 

te beter gaan de 

duiven vliegen”. Alle 

duiven worden 

gespeeld op 

totaalweduwschap. 

In de winter worden 

de doffers en 

duivinnen bij elkaar 

gezet in een hok met 

een ren er voor en 

komen ze de hele 

winter niet los. 

Het bestand fondduiven bestaat voor 80% uit Batenburg duiven via van Guus van Aken. 

Verder zitten er duiven van Gebr. v.d Berg en Boudewijn Geerink en voor de vitesse en midfond is het 

“eigen” soort dat al 50 jaar op het hok zit soms aangevuld met een enkel duifje. 

 

De verzorging 

Voorafgaande aan de vluchten en tijdens het seizoen worden de duiven regelmatig afgericht vaak 

samen met “buurman” Gilbert van den Berg. 

De jongen krijgen een goede africhting voor de vluchten beginnen en daarna werken ze het hele 

programma af. 

 

Als vaste kost krijgen de duiven het hele jaar door winterwortels. Er is geen vast medisch programma 

wat eigenlijk wel beter zou moeten aldus Peter. Als het nodig is krijgen de duiven wel iets tegen b.v. 

ornithose maar een vast plan is er niet. Een dag na tuiskomst wordt wel Superol gorgelpoeder aan het 

water toegevoegd: “omdat mijn vader mij dat zo geleerd heeft” zegt Peter. 

Voor 90% wordt Matador gevoerd en dit wordt aangevuld met wat Mariman geel. Vitamines worden 

niet gegeven omdat dat niet nodig wordt gevonden. 
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De winnares 

De winnende duif is een mooie rode duivin met ringnummer 00-

1454033. De duif kreeg Peter samen met een aantal anderen van 

Gilbert van de Berg om hem “op weg te helpen” zoals Gilbert zei. 

Nou dat is dan aardig gelukt met deze overwinningen die ook nog 

een aantal mooie prijzen opleveren zoals een elektrische fiets. Ze 

ging als 2e getekende mee omdat ze van St. Vincent ook werd 

gedraaid hoewel dit niet vroeg was. 

 

De vader van deze overwinnaar komt van Gerard van Tuyl en in de 

stamboom zien we namen als Wijnands & Zn, Gebr Hagens en 

Gebr. Kuypers. De moeder komt van de comb. van Houten en is 

een kruising uit een duif van Gerard van Tuyl x Martin Vinkenborg. 

 

De aankomst 

In de club was gesproken over een mogelijke aankomsttijd en de schattingen waren dat het zeker niet 

voor acht uur zou zijn dus was Peter gewoon naar bed gegaan. Zijn vouw nog wel op en dacht op 

zeker moment dat ze iets hoorde “Ik dacht dat er ergens iets tegenaan vloog” aldus de echtgenote van 

Peter. Buiten kon ze niet veel zien en uiteindelijk heeft ze Peter wakker gemaakt die direct zag dat er 

één van Albi thuis was. Nadat het licht in de hokken was aangedaan en de duivin de juiste klep had 

gevonden kon ze om 01:57u. worden geconstateerd. Daarna begon de procedure van het melden van 

de duif en dat kost midden in de nacht iets meer moeite dan overdag. 

Het leek er eerst op dat Peter de tweede was in sector 3 omdat Ben Kooyman uit Vianen als eerste 

geklasseerd stond. De volgende dag rond elf uur werd duidelijk 

dat Kooyman zich vergist had en zijn duif van een eerdere vlucht 

afkomstig was waardoor Peter als eerste op teletekst kwam te 

staan. 

 

Van de overwinning wordt intens genoten maar ook het verlies 

gevoeld van vader van Vliet die een jaar geleden is overleden 

waardoor de vreugde van de overwinning niet met hem gedeeld 

kon worden. 

 

We wensen Peter samen met vrouw en dochter nog veel geluk en 

succes met de duiven. 

 

Auteur: Heimen Huisman 

 

Uitslag Albi 

 
Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Get Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 P.B. van Vliet Utrecht 0-1454033 2 935,746 1:57:28 2445,223 1000,00 

2 P. v.d. Boogaard Kamerik 9-1189750 1 937,666 3:25:33 2120,443 999,99 

3 Herman Brinkman Tuk 1-1226210 1 1033,058 4:37:48 2092,594 999,97 

4 R.G.P. Vermaat Driehuis 0-1573416 2 969,643 3:57:25 2087,068 999,94 

5 G. te Pas Ulft 0-1372279 2 943,918 4:16:15 1974,484 999,90 

6 Fr. Glas Limmen 9-1059657 2 983,656 4:49:08 1959,563 999,85 

7 E.L.T.Hendriks Groesbeek 9-1971939 2 921,668 4:19:36 1918,254 999,79 

8 R. van Engelen Odijk 8-1310330 1 936,506 4:37:19 1898,372 999,72 

9 F.S. Kramer Wormer 0-1528021 1 978,351 5:09:12 1884,342 999,64 

10 N. Rimmelzwaan Alphen a/d Rijn 6-1068402 1 934,485 4:41:30 1882,610 999,55 

11 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 8-1395182 1 985,227 5:15:16 1875,664 999,45 

12 A.G. van der Walle Beerta 8-1935115 1 1096,726 6:14:43 1875,647 999,34 

13 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 7-1552441 1 927,410 4:47:14 1852,667 999,22 

14 T. Koele & Zn. Wezep 7-1437583 2 995,061 5:28:51 1846,638 999,09 

15 O. Pals Bovenkerk 7-1624541 1 955,661 5:08:42 1842,409 998,95 

16 H. Kuipers Emmen 8-4755809 1 1051,221 6:08:24 1817,471 998,80 

17 Comb, Niks Westerhaar 8-1074314 2 1009,008 5:47:34 1809,670 998,64 

18 Kees Roelofsen Breukelen 9-1992194 1 945,498 5:15:34 1798,991 998,47 

19 Arjan Beens Genemuiden 8-2075874 1 1013,411 5:54:27 1795,381 998,29 

20 V.C.J. van Melis Keyenborg 1-1440488 2 956,590 5:22:52 1795,169 998,10 
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Attractie prijzen Albi 
 

Attractie 1 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 P. v.d. Boogaard Kamerik € 450  26 Harrie Scheers Doetinchem € 50 

2 Herman Brinkman Tuk € 350  27 W. Schoonderbeek Ede € 50 

3 R. van Engelen Odijk € 250  28 J.W.H. Janssen Groesbeek € 50 

4 N. Rimmelzwaan Alphen a/d Rijn € 150  29 comb Neerbos-Wu Tiel € 50 

5 Tromp-Merkuur Egmond Binnen € 150  30 Jelle Jellema Nijverdal € 50 

6 A.G. van der Walle Beerta € 100  31 J. Pouw Leusden € 50 

7 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop € 100  32 W. Wittebol Oosterwolde € 50 

8 O. Pals Bovenkerk € 100  33 C. Krancher Wormerveer € 50 

9 H. Kuipers Emmen € 100  34 J. van Kalkeren Oosterhout € 50 

10 Kees Roelofsen Breukelen € 100  35 Roelof Coster Staphorst € 50 

11 Arjan Beens Genemuiden € 50  36 Comb.Meulman Zevenaar € 50 

12 Comb Vermeulen H. & Zeist € 50  37 Hain de Jonge Weiteveen € 50 

13 K. van Nieuwenhuijze Amersfoort € 50  38 J.A. Jansen Wehl € 50 

14 E.L.T.Hendriks Groesbeek € 50  39 D. Adema Sneek € 50 

15 J. Dekkers Nijverdal € 50  40 Wim Hogendoorn Purmerend € 50 

16 D.J.P. Schut Zutphen € 50  41 D.J. Nijhof Wierden € 50 

17 R. Brands Espel € 50  42 K. de Bruin Zwaagwesteinde € 50 

18 H.K. Postma Eenrum € 50  43 W. Mulderij Vinkenbuurt € 50 

19 H Kuipers Heeten € 50  44 C.J. Schermer Castricum € 50 

20 Gebr Schrik Ter Apel € 50  45 R. Letter Den Oever € 50 

21 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal € 50  46 Wiebren van Stralen Bantega € 50 

22 Comb A. van Doorn & Amerongen € 50  47 A.G. v. Blitterswijk Elst Utr. € 50 

23 Comb CoJa-Erpeka De Steeg € 50  48 M. Schuurmans Zwartemeer € 50 

24 Comb Bisselink velp € 50  49 H. de Bree Soest € 50 

25 Mijnis Gijsen Echteld € 50  50 De Graaff & Gernaat Lelystad € 50 
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr.    Naam Woonplaats Prijs 

1 P.B. van Vliet Utrecht € 350  19 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal € 50 

2 G. te Pas Ulft € 250  20 H. Zwiers Den Ham € 50 

3 E.L.T.Hendriks Groesbeek € 150  21 W. Schoonderbeek Ede € 50 

4 T. Koele & Zn. Wezep € 100  22 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk € 50 

5 Comb, Niks Westerhaar € 100  23 G. Kroon Zaandijk € 50 

6 G. Hamstra en Zoon Harderwijk € 100  24 Comb Bruinenberg Winschoten € 50 

7 A. Rave Aalten € 100  25 Mijnis Gijsen Echteld € 50 

8 Bas Weijers Groesbeek € 100  26 Nanne Wolff Hattemerbroek € 50 

9 Gebr. Holleman Tienhoven € 100  27 J. van Kalkeren Oosterhout € 50 

10 Margreet Koeman-Kok Wormerveer € 100  28 J. Pepping Egmond ad Hoef € 50 

11 A. Klaassen Ochten € 50  29 J. Straub Ulft € 50 

12 H. Hullegie & znn. Dedemsvaart € 50  30 Comb Huysman-Luiten Alkmaar € 50 

13 Eder & Eder 1 Comb Nijmegen € 50  31 G. Gesthuizen Millingen a/d Rijn € 50 

14 Carl Haas Heerde € 50  32 J. Lissenberg Utrecht € 50 

15 Comb de M.A. Groot & Nieuwegein € 50  33 B.van der Horst Groesbeek € 50 

16 R. Brands Espel € 50  34 Hartog & Zn. Laren € 50 

17 H.B. Hubers Didam € 50  35 v. Nood & v.d. Akker Lelystad € 50 

18 W. Derksen Almelo € 50  36 J.G. Wiering Veenhuizen € 25 

 
 Extra prijzen  
 

Nr. Winnaar Prijs Aangeboden door 

1 P.B. van Vliet Kristallen vaas Stucadoorsbedrijf Tromp 

1 P.B. van Vliet Elektrische grasmachine Stucadoorsbedrijf Tromp 

1 P.B. van Vliet Duivenfoto Pigeon Photography 

1 P.B. van Vliet Mok met opdruk Harjac B.v 

2 P. v.d. Boogaard Super friteuse Stucadoorsbedrijf Tromp 

2 P. v.d. Boogaard Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Herman Brinkman Sandwich grill Stucadoorsbedrijf Tromp 

3 Herman Brinkman Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 R.G.P. Vermaat Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 

5 G. te Pas Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

38 H. Neijenhuis zak Voer Harjac B.v. 
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Rob Schouten wint Marseille. 
 

Het is maandag middag vroeg dat ik, amper wakker (ivm gelopen nachtdienst) gebeld wordt door Wim 

Dorrestein van de Stichting Marathon Noord of ik een rapportage wilde gaan maken bij Rob Schouten. 

Hij is de winnaar van de super zware Marseille in de SMN. De duiven kwamen bijna lopend naar huis. 

Geen 1000 meter, wat nog geen 900 meter per minuut konden ze maken.  

 

Ik had s ’nachts al gezien dat er slechts 1 duif in Nederland op de zelfde dag was gevallen die de 1000 

meter ook al niet haalde. Dus zou het wel eens laat in de ochtend gaan worden voordat er duiven in 

Noord Holland zouden gaan vallen. Dinsdag middag ging ik richting het mooie plaatsje Warmenhuizen 

waar Rob Schouten en zijn vrouw Marijke prachtig landelijk wonen om hier enkele foto’s te maken en 

Rob zijn verhaal op papier te zetten. Het was Rob die zijn eerst getekende weduwnaar, 07-1677255, 

op een afstand van 1072.429 om 9.37.51 uur op de klep zag landen.  

 

Rob was samen met zijn vrouw Marijke net bezig 

de prachtige tuin nog mooier te maken dan deze 

al is. Deze weduwman wist met een snelheid van 

amper 882 meter per minuut zijn baas te 

verrassen, en hem de eervolle vermelding van de 

eerste plaats op Marseille bij de SMN te geven. 

Ook speelt Rob de eerste in de FCNH en hij pakt 

de 9de nationaal. 

Rob werkte tot voor 3 jaar terug in zijn eigen 

praktijk voor fysiotherapie. Hij had dit allemaal 

van de hand gedaan, maar begin dit jaar heeft 

hij de boel terug gekocht omdat hij zag dat de 

praktijk anders geen voortbestaan meer zou 

hebben. Hierdoor haalde hij weer veel werk op 

de hals en is er eigenlijk voor de duiven minder 

tijd. Vandaar dat hij dit jaar nog maar 2 keer 

mee heeft gedaan. 

 

 
Rob (l) krijgt namens Marathon Noord de 

felicitaties van SMN  contactpersoon Pé Laan 

 

Tijdens mijn gesprek met Rob vertelde hij mij dat hij sinds de begin jaren tachtig met de duiven sport 

is begonnen door toe doen van de comb. Deurwaarde Pronk. Zij zijn verantwoordelijk dat Rob werd 

besmet met de duivenmelkersbacil. Midden jaren negentig ging Rob over op de overnachtfond. Dit 

deed hij met veel succes. Zijn mooiste prestaties waren ongetwijfeld het winnen van het Keizer 

generale kampioenschap in 2008 in de FCNH en de sectorale over winning op Montauban. Maar ook de 

winnaar zijn van de ochtendlossingen in 2009 bij de SMN was een mooie prestatie. Rob is al van af het 

begin dat hij een duif van wat anders kon onderscheiden lid van de SMN.  Telerstellingen heeft Rob 

eigenlijk niet gehad in de duiven sport.  Je moet het nemen zoals het komt.  Wel zou Rob het graag 

zien dat de prijsuitreiking van de SMN wat meer centraal gelegen zou zijn. Bijvoorbeeld in Lelystad of 

Almere. 

Rob houdt zijn duiven in een geweldig mooi hok 

van zo’n 21 meter verdeeld in 7 afdelingen. Hier 

huizen alles met elkaar circa 250 duiven midden in 

het seizoen. De hokken zijn voorzien van een 

mechanische afzuiging en dat bevalt Rob prima. De 

vloeren zijn voorzien van roosters wat het 

schoonmaken eenvoudiger maakt. Rob moet alles 

zelf bij houden. Voorheen had hij wel hulp maar 

deze kracht Arie Mink wordt ook een dagje ouder 

dus die ontziet hij dan maar. 

Sinds de laatste paar jaar is Rob over gestapt op 

het dubbel weduwschap. (vroeger alleen maar nest 

spel) In het begin viel dit niet mee. Maar de duiven 

zijn er nu aan gewend en het gaat steeds beter. Hij 

speelde dit jaar wel mee op alle dagfond vluchten 

ter voorbereiding voor het komende seizoen. 

Medisch gezien is het allemaal niet zo spectaculair. Naast de verplichte entingen ent Rob ook 2 keer 

per jaar tegen paratyfus. Dit puur uit voorzorg. Verder moeten de koppen schoon zijn. Geelkeurtje in 
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het voorjaar en na de vlucht 1 dag. Wat het voeren betreft is het allemaal betrekkelijk eenvoudig. Hij 

haalt zijn voer bij de firma Blokker. Wel veel pinda’s en hennep wordt er aan toegevoegd. 

 

De winnende doffer is een kleinzoon  van de 

Montauban doffer (799) Soort v Ben van de 

Peppel en aan de vaders kant zie je Saya 

staan uit duiven die bekomen zijn bij Jan 

Roelofs. Verder heeft Rob duiven van Cees 

van der Laan uit Castricum en Vertelman 

duiven via Pé Laan uit Hoogkarspel. Maar Rob 

zit niet stil en ziet ook dat de duiven steeds 

sneller worden. Hiervoor heeft hij Rauw-

Sablon duiven aangeschaft in België. Dit gaat 

hij langzaam maar zeker door zijn zorgvuldig 

opgebouwde stam heen kweken. 

 

Ik kan wel stellen dat Rob zeer betrokken is 

bij zijn duiven en dat ik ervan overtuigt ben 

dat we hem nog vele malen in het snuitje van 

de uitslag zullen gaan tegen komen.  

 

Ik wil Rob bedanken voor het gastvrije ontvangst en Marijke bedankt voor de koffie. 

 

Auteur: John Laan 

 

Uitslag: Marseille 

 
Nr Naam  Woonplaats Afstand Ringnummer GT Tijd Snelheid Punten 

1 R. Schouten Warmenhuizen 1072,429 7-1677255 1 09:39:50 882,778 1000,00 

2 Tim Hage Woerden 1002,387 8-1588731 2 08:31:15 874,492 999,99 

3 Comb. Seelen Borne 1024,221 0-1195358 2 09:17:34 858,837 999,97 

4 A. Pastor Amsterdam 1038,424 9-1018024 1 09:35:40 857,732 999,94 

5 Vertelman & Zn Hoogkarspel 1067,975 9-1041343 1 10:26:15 846,759 999,90 

6 Ben Hendriks Apeldoorn 1015,363 9-1821320 1 09:28:29 843,688 999,85 

7 C. J. Schermer Castricum 1056,106 9-1059539 1 10:22:57 839,546 999,79 

8 Tim Hage Woerden 2 9-1235059 1 09:25:30 834,974 999,72 

9 Combinatie Foppen-Vlijm Harderwijk 1027,008 8-1142926 2 09:58:57 832,292 999,64 

10 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 1066,642 6-2063473 2 10:49:44 830,243 999,55 

11 J.S. Outhuijse Harlingen 1119,439 9-1624035 2 11:54:20 829,623 999,45 

12 C.J. van der Laan Castricum 1054,935 7-1694428 1 10:36:59 829,360 999,34 

13 Ed Maat Limmen 1056,978 7-1657649 1 10:44:59 825,775 999,22 

14 P. Roossien Zwolle 1042,318 9-1726510 1 10:29:28 824,314 999,09 

15 Willem Mulderij Vinkenbuurt 1054,263 7-1429949 2 10:44:30 823,965 998,95 

16 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 1061,640 8-1407775 1 10:57:01 821,693 998,80 

17 H. Bergman Genemuiden 1058,826 9-1702998 1 11:02:52 815,820 998,64 

18 L.A. Pronk Breezand 1093,208 8-1409533 1 11:45:05 815,776 998,47 

19 Rob Blokhuis Borne 1024,239 0-1198004 2 10:20:46 815,628 998,29 

20 P.C. Jacobs Gebr. Amstelveen 1021,675 8-1347770 1 10:22:56 812,187 998,10 

 
Extra prijzen 
 

Nr. Naam Prijs  Aangeboden door: 

1 R. Schouten Kristallen vaas Ulamo Coating en Metaal BV 

1 R. Schouten Elektrische grasmachine Ulamo Coating en Metaal BV 

1 R. Schouten Herenhorloge Juwelier Peereboom 

1 R. Schouten Duivenfoto Pigeon Photography 

1 R. Schouten Mok met opdruk Harjac B.v. 

2 Tim Hage Bakplaat Ulamo Coating en Metaal BV 

2 Tim Hage Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Comb. Seelen Sandwich grill Ulamo Coating en Metaal BV 

3 Comb. Seelen Vaar tegoedbon t.w.v. 30.= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 A. Pastor Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel de Vakman 

5 Vertelman & Zn Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

38 comb Heezen Goossens Zak duivenvoer Harjac B.v. 

 



Pagina : 18 van 56 

Attractie prijzen Marseille 
 

Attractie 1 

 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 R. Schouten Warmenhuizen € 300  14 Willem Mulderij Vinkenbuurt € 50 

2 Vertelman & Zn Hoogkarspel € 200  15 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

3 Ben Hendriks Apeldoorn € 100  16 Auke Smid Zwaagwesteinde € 50 

4 C. J. Schermer Castricum € 50  17 C.J. Blokdijk Hoorn € 50 

5 Tim Hage Woerden € 50  18 J.W. Schreurs Nieuw Vennep € 50 

6 C.J. van der Laan Castricum € 50  19 mevr G. Kok Ransdorp € 50 

7 P. Roossien Zwolle € 50  20 J.C.Roelofs Alkmaar € 50 

8 Jos Pepping Egmond aan de Hoef € 50  21 comb Heezen Goossens Beltrum € 50 

9 H. Bergman Genemuiden € 50  22 Wouter Jorna Hippolytushoef € 50 

10 L.A. Pronk Breezand € 50  23 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 

11 P.C. Jacobs Gebr. Amstelveen € 50  24 Combinatie Foppen-Vlijm Harderwijk € 50 

12 E. Verheijen Putten € 50  25 A.J. van Amerongen Bunnik € 50 

13 Mike Peereboom Amstelveen € 50  26 B. Annink Almelo € 20 

 
Attractie 2 

 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Tim Hage Woerden € 200  10 A van Gelderen Ameide € 50 

2 Comb. Seelen Borne € 150  11 Bas Weijers Groesbeek € 50 

3 Combinatie Foppen-Vlijm Harderwijk € 100  12 Rob van der Wal Mijdrecht € 50 

4 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50  13 P.E.J. Eeuwes Huissen € 50 

5 J.S. Outhuijse Harlingen € 50  14 Gebr. Vollebregt Wassenaar € 50 

6 Willem Mulderij Vinkenbuurt € 50  15 A. de Jong Blaricum € 50 

7 A.J. van Amerongen Bunnik € 50  16 A. de Bruin Nederhorst den Berg € 50 

8 J.W. Schreurs Nieuw Vennep € 50  17 Jan van Straten Utrecht € 50 

9 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen € 50  18 Herman Brinkman Tuk € 42 
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Wim en Co Wittebol winnen Cahors 
 

Inleiding. 

Deze keer werd ik gevaagd door Wim van Dorrestein een reportage te maken van de overwinnaar van 

Cahors in het Friese Oosterwolde. “De overwinnaar woont in het noorden”, zo gaf Wim aan, “Dat lijkt 

me wel iets voor jou”. Na wat gepruttel van mijn kant, omdat Oosterwolde, ook al ligt het in het 

noorden, toch niet direct naast de deur ligt, werd met Simon Kuipers afgesproken Wim Wittebol te 

gaan bezoeken op de maandagavond na de glorieuze dag voor Wim en Co. 

 

Oosterwolde. 

Gelegen in het zuidoosten van de provincie Friesland. Een gebied met een lommerrijke omgeving, veel 

bossen en van oorsprong natuurlijk de turfwinning, waarmee het centrum van de omgeving werd 

afgedwongen in de 19e eeuw. Er staat één van de klokkenstoelen die Friesland rijk is. Deze 

klokkenstoelen, soms uit de 13e of 14e eeuw, waren bedoeld om de doden te beluiden en stonden vaak 

op plaatsen waar de bevolking te arm was om een kerk te bouwen. Enkele bekende Nederlanders zijn 

er geboren, namelijk Joop Albeda, bekend volleybalcoach en sportbestuurder en ook Halbe Zijlstra, 

politicus en momenteel staatsecretaris, die in het verleden ook postduiven heeft gehouden.  

 

Wim en Co Wittebol. 

In deze plaats, aan de Rijweg 76, woont Wilhelmus, we 

noemen hem Wim, en Jacoba, we noemen haar Co. Een 

groot bord duidt hun woonplek aan. Een bord met 

daarop afgebeeld postduiven, hun lust en hun leven. 

Wim is gepensioneerd timmerman en hij loopt zo tegen 

de zeventig. Dit is hem overigens niet aan te zien, de 

vitaliteit straalt er nog vanaf. Ditzelfde toont zijn vrouw 

Co die nog jonger lijkt dan de leeftijd die je Wim 

toedenkt! 

Sinds 1983 postduiven en daarmee in aanraking 

gekomen door de vader van Wim, na eerst sierduiven te 

hebben gehouden. Van een oudere liefhebber uit 

Oosterwolde heeft Wim duiven gekregen onder de 

voorwaarde dat hij ze niet los mocht laten, want dan zou 

hij ze niet terug zien. Vanaf dat moment ontpopte Wim 

zich als een meer dan verdienstelijk programmaspeler. 

In 1993 werd op aandringen van Co de koers gewijzigd en werd een aanvang gemaakt met het 

overnachtspel. Waar dit toe heeft geleid hebben we onder andere op deze Cahors in 2012 gezien; dit 

overigens nadat al vele jaren lang prima prestaties waren neergezet, waaronder vele 

Teletekstvermeldingen. 

 

De winnende duif. 

Het is er één van het vrouwelijk geslacht met ringnummer 

2008-4203086, een blauwe witpen. Ook deze duivin was 

niet aan haar proefstuk toe. Als jaarling vloog ze reeds een 

147/2.475 van Limoges, daarna in 2010 wederom van 

Limoges 68/2.664 en Cahors 74/2.095 en nogmaals Cahors 

515/2,870. In 2011 een 22/2.602 van Cahors en 34/1.357 

van St. Vincent. Dit jaar was ze met een redelijke prijs 

Wim’s derde duif op St. Vincent. Een topduivin dus die niet 

voor niets als eerste getekende was afgegeven. Normaliter 

had ze tweede getekende gestaan, maar de doffer die als 

eerstgetekende gepland stond had een mankement aan het 

oog en kon niet mee! Wim en Co waren als gebruikelijk 

deze ochtend van de aankomsten van Cahors vroeg uit de 

veren. Wim was even een rondje maken met Collin de 

herder, die overigens altijd en overal Wim volgt, en toen hij 

terugkwam zag hij dat er een klep geopend stond. Dat kon 

niet anders zo zijn dat Co een duif had binnen gelaten. Hij baalde als een stekker want hij wil altijd 

koste wat het kost de eerste duif zien komen en nu was er al één. Wim baalde er dus van dat hij een 

vroege duif had! 
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De afstamming van de overwinnende duif. 

De vader van de ‘086 is een duif uit samenkweek met Bulte uit Nordhorn Duitsland en deze liefhebber 

had eerder duiven van Wim gehad en uit die duiven, soort overwegend Wim’s eigen oude soort en van 

K. Woord uit Urk, heeft Wim iets teruggekregen. De moeder is een duivin, waaruit al meerdere goede 

zijn gekomen. Dit van de vorig jaar overleden Friese topliefhebber Piter Beerda uit Ter Idzart. Uit deze 

lijnen stammen bijna alle goede duiven van Wim. Opmerkelijk is dat Wim zijn duiven altijd tot op hoge 

leeftijd doorspeelt en bijna nooit op het kweekhok zet. Het kweekhok wordt namelijk bevolkt door 

directe nazaten, vaak late jongen, van zijn toppers. Deze toppers moeten meerdere keren een 

Teletekstvermelding hebben gehad. Wim en Co’s visie is namelijk dat je niet zo veel goede kweekt uit 

toppers, maar veel meer kans op een goede hebt wanneer je kweekt uit directe nazaten van toppers. 

De kwekers hebben drie jaar de tijd om zich te bewijzen en zo niet, exit. 

 

De voermethode. 

De duiven hebben altijd een identieke mengeling met gewone rode maïs. Gedurende de drie dagen na 

thuiskomst krijgen ze zuiveringsmengeling. De duiven worden drie keer daags gevoerd. ’s Morgens en 

’s avonds wordt de duiven een kwartier de gelegenheid gegeven te eten. Tussen de middag krijgen ze 

een speciaal voertje, namelijk pinda’s (gebrand en ongezouten van de Jumbo), kaas, snoepzaad (alles 

even door de blender) met daarover Top Vit van Wielink en Omega 3-6-9-olie (eigenlijk bestemd voor 

de paarden maar behalve dat paarden er hard van gaan lopen gaan de duiven er ook hard van vliegen 

en ze beginnen niet te hinniken). Ze zijn er dol op! Daarbij krijgen de duiven van zaterdag tot dinsdag 

(inkorfdag) HE 4000-voer op dezelfde wijze gevoerd als hiervoor aangegeven. Verder het gehele jaar 

één mengeling voor oude, kwekers en jongen. 

 

De voorbereiding. 

Ze spelen op nest. De duiven worden in januari of februari gekoppeld en gaan, na een aantal keren te 

zijn afgericht, mee op de programmavluchten. Bij het naderen van de eerste overnachtvlucht, en let 

nu even op, gaan Wim en Co de duiven voorbereiden op deze zware drachten. En hoe! Er huizen 

ongeveer 30 koppels vliegers aan de Rijweg 76 in Oosterwolde. Volgens een strakke planning gaan er 

steeds 10 duiven mee op een vlucht. Deze 10 duiven worden voorafgaande het seizoen door Co 

ingepland om in principe 2 keer mee te gaan. Alle duiven worden ’s morgens en ’s avonds getraind en 

er wordt gepoogd ze in de lucht te houden. Na de morgentraining worden de duiven allemaal in de 

manden gepakt en geplaatst in het duivenkarretje wat achter de auto wordt ‘geknoopt’ om de reis 

naar Emmeloord, samen met trouwe viervoeter Collin, te beginnen. Dit gebeurt elke dag! De eerste 

drie dagen na thuiskomst gaan de duiven die op een wedvlucht mee zijn geweest niet mee! Daar 

aangekomen worden de duiven die meegaan op de eerstkomende vlucht één voor één los gelaten om 

de 60 kilometer lange reis naar huis te gaan vervullen. De anderen worden daarna in één koppel 

losgelaten. Co wacht thuis de duiven op en verzorgt ze. Op de vraag waarom deze enorme inspanning 

was het antwoord van Wim dat hij het leuk vindt en ook omdat ze het altijd zo hebben gedaan. Daarbij 

is Wim bang dat wanneer er afgeweken wordt van het gebruikelijke en het niet goed gaat en hij het 

gevoel heeft het niet goed te hebben gedaan. Overigens hebben Wim en Co vaste patronen in de 

verzorging waarbij Co het leeuwendeel op zich neemt. Wim zorgt voor het voer en voor het trainen 

van de duiven. 

 

Het hok, de duiven en de verzorging. 

Het hok heeft twee afdelingen met elk twaalf nestbakken. Hierop worden ’s winters 13 doffers 

geplaatst. Deze doffers komen ’s winters onregelmatig los. De duivinnen komen ’s winters niet los en 

worden in het voorjaar meer slachtoffer van de roofvogel dan de doffers. Verder is er een afdeling 

waar de ongeveer 40 jongen hun plek vinden en dan een 

apart hok voor de 16 kweekkoppels. De bodem wordt 

dagelijks zeker twee keer gereinigd en in de vakken zitten 

de duiven op roostertjes. In januari/februari wordt 

gekoppeld en de duiven blijven dan het gehele jaar tot de 

laatste vlucht op nest. Direct na de laatste vlucht worden ze 

gescheiden. ’s Avonds om ongeveer 21.30 uur worden er 

luiken geplaatst voor de ramen om de hokken donker te 

maken en deze worden er ’s morgens rond 5.30 uur weer 

voor weg gehaald. Deze maatregel is eigenlijk 

oorspronkelijk genomen omdat de overburen gedurende de 

avond en nacht een felle lamp aan hebben en dat licht 

moest ‘uit de hokken gehouden worden’. Daarmee bleek dat de duiven heel lang goed in de pennen 

bleven zitten! De duiven worden alleen ingemand op kleine jongen. Deze worden, ook al past het niet, 

onder de duiven gelegd wanneer ze eieren hebben en komen vaak van de kwekers. Wanneer er eens 
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een jong is die onvoldoende pap krijgt wordt onderling ‘overgelegd’ om het jong van voldoende voer te 

voorzien. De jongen worden na het inkorven verplaatst naar elders. Voorafgaande aan het seizoen 

krijgen de duiven een geelpil en daarna eens in de vier weken. Ruim een week voor inmanden krijgen 

alleen de duiven die meegaan op de vlucht een geelpil en de anderen op het moment dat zij ingepland 

staan voor een vlucht. 

De duiven zijn van zijn oude soort met inbreng van eerdergenoemde Pieter Beerda en K. Woord. Af en 

toe wordt iets nieuws geprobeerd. De eigen soort via Bulte uit Nordhorn heeft de laatste tijd een goede 

invloed op de prestaties. Wim en Co hebben één keer een duif verkocht, de ‘830, en die had dezelfde 

moeder als de overwinnaar van Cahors. Een jarenlange selectie op de zware drachten geeft het 

huidige resultaat aan kwekers en vliegers. Niets geen opgepoetste stambomen, maar Friese oerduiven, 

hypothetisch ‘Elfstedentocht waardig’, met een geweldig mordant en een perfect karakter om de lange 

tochten uit het Franse land te volbrengen. 

 

Afsluitend. 

De liefhebbers Wittebol zijn middels volgende uitspraken te typeren. Wanneer er een goede of een 

slechte duif achterblijft zijn ze een week niet te spreken en kijken ze een week uit. Het is nooit fijn een 

duif te verspelen, maar je moet het na een tijdje ook los kunnen laten. Verder moet een duif die laat 

komt twee keer zo goed verzorgd worden dan de vroeg thuiskomende. Wanneer er nog duiven achter 

zijn gebleven wordt de gehele volgende dag gewacht, alle afspraken worden afgezegd en de 

thuiskomende duiven worden verzorgd. Dit omdat Wim en Co het gevoel hebben dat ze iets niet goed 

gedaan hebben en dat daarom de duif nog niet is thuis gekomen en dan verdient een duif een 

waardige terugkomst en een goede verzorging. Ze hebben een vast patroon van werken met de 

duiven en hier wordt niet van afgeweken. “We hebben het altijd al zo gedaan” is het motto en dat is 

eveneens het antwoord op de vele vragen die gesteld zijn. 

Over SMN zijn ze zeer te spreken. Ze zijn altijd lid 

geweest, een periode niet en de laatste vier jaar 

weer lid; herintreders dus. Een goede organisatie, 

een mooie prijsuitreiking, waar ze vorig jaar met 

de camper naar toe zijn geweest, en mooie 

prijzen. 

Ik vond het opmerkelijk te horen van iemand die 

dagelijks gedurende meer dan tien weken meer 

dan 200 kilometer met zijn duiven rijdt het 

plezierig vindt dat de prijsuitreiking dichterbij is 

dan andere jaren. We zullen Co en Wim daar zien 

glunderen wanneer ze de eer krijgen toebedeeld 

die hen gegund is en die ze toekomt.  
 

Aike Jan (r) overhandigt namens Marathon Noord de 

felicitaties en de bloemen. 

Auteur: Aike Jan Veninga 
 

Uitslag Cahors 

 
Prijs Naam Plaats Ringnummer GT Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 W. Wittebol Oosterwolde 8-4203086 1 1043,196 5:57:40 1812,145 1000,00 

2 R. van den Berg De Kwakel 0-1523906 1 931,122 5:47:56 1645,285 999,99 

3 N. Rimmelzwaan Alphen a/d Rijn 6-1068402 1 915,597 6:14:27 1545,441 999,97 

4 P Bakker Urk 0-1175454 2 992,122 7:49:53 1442,286 999,94 

5 Comb.Meulman Zevenaar 8-1233667 1 928,170 7:44:55 1359,122 999,90 

6 J. van Straten Utrecht 9-1092041 2 922,396 7:54:47 1331,432 999,85 

7 Aart Hup Oene 9-1853874 1 969,403 8:55:53 1285,878 999,79 

8 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 0-1295817 2 958,670 8:51:53 1278,424 999,72 

9 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem 9-1928672 2 937,810 8:36:17 1277,176 999,64 

10 Jaap Schlikker Spijkerboor 9-1013126 1 962,183 9:00:04 1269,259 999,55 

11 A.C. Veenvliet Renswoude 7-1576930 2 929,340 8:38:34 1261,717 999,45 

12 H. van 't Goor  't Harde 9-1850049 2 973,388 9:14:28 1260,100 999,34 

13 J. Duivenvoorden en Noordwijkerhout 0-1610821 2 927,571 8:42:06 1253,315 999,22 

14 K. de Vreeze Bakhuizen 8-4202628 2 1011,139 9:50:07 1251,238 999,09 

15 B. de Vries Bolsward 7-4294403 2 1032,419 10:14:29 1240,167 998,95 

16 H. Borgelink Denekamp 9-1764935 2 1000,062 10:02:12 1219,288 998,80 

17 W. van de Hoek Putten 7-1430940 1 949,863 9:21:53 1217,953 998,64 

18 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 7-1552441 1 909,893 8:52:55 1211,707 998,47 

19 Jan Hoogstraten Ankeveen 9-2037779 1 938,376 9:22:22 1202,480 998,29 

20 O. Pals Bovenkerk 7-1624541 1 937,094 9:23:23 1199,273 998,10 
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Attractie prijzen Cahors 
 

Attractie 1 

 
Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 W. Wittebol Oosterwolde € 450  26 Comb Greve Utrecht € 50 

2 R. van den Berg De Kwakel € 350  27 K. Bruinewoud Klazienaveen € 50 

3 N. Rimmelzwaan Alphen a/d Rijn € 250  28 G. Scholten Enter € 50 

4 Comb.Meulman Zevenaar € 150  29 B. Boekhout Utrecht € 50 

5 Aart Hup Oene € 150  30 H. Hendriks Vinkeveen € 50 

6 Jaap Schlikker Spijkerboor € 100  31 Arjan Beens Genemuiden € 50 

7 W. van de Hoek Putten € 100  32 Jan & Frank Hage Woerden € 50 

8 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop € 100  33 H. Zwiers Den Ham € 50 

9 O. Pals Bovenkerk € 100  34 Comb Seelen Borne € 50 

10 A.J. van Amerongen Bunnik € 100  35 C. Hardeman Breukelen € 50 

11 T. Maassen Amersfoort € 50  36 Heezen - Goossens Beltrum € 50 

12 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek € 50  37 Comb, Niks Westerhaar € 50 

13 Comb CoJa-Erpeka De Steeg € 50  38 Sven van Houten IJsselstein € 50 

14 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein € 50  39 Dick Vogelzang Staphorst € 50 

15 G. Vedder Steenwijk € 50  40 Laurensen-Hendriks Beuningen Gld € 50 

16 Gebr Spekking Terborg € 50  41 J.H. van 't Land Naarden € 50 

17 Gerard Kok IJsselmuiden € 50  42 R. Blokhuis Borne € 50 

18 Tromp-Merkuur Egmond Binnen € 50  43 Tonnie Dijks Zevenaar € 50 

19 C.L. Uitham Amersfoort € 50  44 A. Rave Aalten € 50 

20 J.H.G. Voortman Maarssen € 50  45 Aike Jan Veninga Ter Apel € 50 

21 P. Sticker Silvolde € 50  46 A.G. van der Walle Beerta € 50 

22 Th.H.M. Schmitjes Beek Ubbergen € 50  47 G. van Laar Jr. Elst € 50 

23 M.L.C. Jansen Ewijk € 50  48 Tim Hage Woerden € 50 

24 Roelof Coster Staphorst € 50  49 J. Neppelenbroek Raalte € 50 

25 Comb C.J.J. van Wijk Benschop € 50  50 C.J. Schermer Castricum € 50 
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 J. van Straten Utrecht € 350  19 A. Klaassen Ochten € 50 

2 G. Hamstra en Zoon Harderwijk € 250  20 Carl Haas Heerde € 50 

3 J. Duivenvoorden en Noordwijkerhout € 150  21 Poelstra & Znn Utrecht € 50 

4 B. de Vries Bolsward € 100  22 Mark van den Berg IJsselmuiden € 50 

5 Gebr Lowik Almelo € 100  23 Gebr. Hendriks Zeist € 50 

6 Comb.Meulman Zevenaar € 100  24 Ron Voorn Edam € 50 

7 P. Baas Uithoorn € 100  25 P. Sticker Silvolde € 50 

8 D. Altenaar Giesbeek € 100  26 K. van Binsbergen Ochten € 50 

9 A.G. van der Walle Beerta € 100  27 K. de Bruin Zwaagwesteinde € 50 

10 T. Koele & Zn. Wezep € 100  28 J. Grootoonk Bant € 50 

11 Margreet Koeman-Kok Wormerveer € 50  29 C. Hardeman Breukelen € 50 

12 Comb Bruinenberg Winschoten € 50  30 B.van der Horst Groesbeek € 50 

13 Gebr Bloemen Brummen € 50  31 Comb C.J.J. van Wijk Benschop € 50 

14 A.J. Lensen Ruinen € 50  32 Gerrit Jansen Zevenaar € 50 

15 Jelle Jellema Nijverdal € 50  33 R. Blokhuis Borne € 50 

16 J. Pepping Egmond aan de Hoef € 50  34 M.L.C. Jansen Ewijk € 50 

17 Cmb Verweij-Castricum Mijdrecht € 50  35 R. van Engelen Odijk € 50 

18 B. v. Holland & Zn. Ede € 50  36 Geerlings/v. Duin Noordwijkerhout € 25 
 

Extra prijzen 
 

Nr. Winnaar Prijs Aangeboden door 

1 W.Wittebol Kristallen vaas Duivendirect.nl 

1 W.Wittebol Elektrische grasmachine Duivendirect.nl 

1 W.Wittebol Duivenfoto Pigeon Photography 

1 W.Wittebol Mok met opdruk Harjac B.v 

2 R. van den Berg Bakplaat Duivendirect.nl 

2 R. van den Berg Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 N. Rimmelzwaan Sandwich grill Duivendirect.nl 

3 N. Rimmelzwaan Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 P. Bakker Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 

5 Comb. Meulman Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

25 Herman Strikkers Luxe prijs t.w.v. € 100,-- Ingeborg Fellman en Willem Hemink 

38 T. Koele & Zn 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. 
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Arjan Beens wint Perpignan. 
 

Zondag laat in de middag op pad met de contactpersoon van Marathon Noord en sportvriend van de 

winnaar Hendri Hoeks. Tegen de klok van 16:00 was de afspraak gemaakt om bij de winnaar een 

bezoek te brengen naar aanleiding van de geweldige prestatie van niks of niemand minder dan Arjan 

Beens. Met recht kunnen we spreken van de wonder Boy uit Genemuiden. Voor veel mensen in de 

duivensport is het niet meer nodig om Arjan voor te stellen, maar in het kort zal ik hem toch 

introduceren voor U. Arjan 35 jaar oud gehuwd met Janine en vader van drie  jongens Jan , Rik en 

Gijs. Hij verdient de kost als hoofd productie bij Brenorm Hasselt. Via zijn broer is hij in aanraking 

gekomen met de duivensport begin jaren ’90 en hebben ze samen gevlogen onder de naam 

Gebroeders Beens  De voorkeur ging uit naar de dagfond. Maar vanaf 2007 speelt hij zelfstandig en 

alleen op de overnachtfond. En dit doet hij met groot succes en met prestaties als volgt:  

1e NPO Brive '05, 1 , 2e ,3e ,5e , NPO Periqueux '07 en Sector overwinningen, 1e, 2e,3e,4e,6e,9e Nat. 

Bergerac'07, 2e, en 6e Nat.Limoges'08, en 2e Nat.St.Vincent'08, 3e,6e,8e NPO Brive'10, 5e 

Nat.St.Vincent'10, en 6e en 8e NU Orange'10 heeft hij wel degelijk zijn visitekaartje afgegeven. 
 

Arjan beschikt over 21 a 22 meter vlieghokken onderverdeeld in oude jonge en kwekers. Ook staan er  

enkele rennetjes op het erf waar duiven gehouden kunnen worden. 

Arjan is geen kleine liefhebber en heeft 90 oude duiven om mee te 

vliegen en een 90 jaarlingen. Om het hok op peil te houden heeft hij 

40 kweekkoppels en kweekt hij een 170 jonge duiven die alleen op 

de taartvluchten worden gespeeld. Hij kweekt veel jongen en 

probeert deze uit en zijn visie is dan ook om streng te selecteren om 

het niveau hoog te houden. Daar Arjan dicht bij het vuur zit in zijn 

werk, heeft hij over het hele hok een mechanische verluchting 

aangelegd om het klimaat zo constant mogelijk te houden. De duiven 

zitten gezellig in allerlei hoekjes en motivatie broedbakken en de 

bodem is bedekt met erwtenstro.  

De verzorging is in de periode vanaf begin mei 100% sport bij Arjan. 

De duiven worden wekelijks gespeeld en zodra de 2 nachten mand 

komen gaan de duiven niet meer met de wagen mee maar brengt  

Arjan ze samen met Mark v.d. Berg wekelijks naar Breda. Dat hij dit samen doet met Mark is ook weer 

een extra stimulans om wel de duiven ’s morgens vroeg te pakken, want naar zeggen van Arjan : er 

zit iemand op je te wachten, dus je moet wel. Arjan speelt de duiven op nest en zijn geliefde stand om 

de duiven in te korven is op eieren tussen de 8 a 12 dagen. Wanneer de duiven thuiskomen wordt de 

neststand ’s maandags verbroken en mogen de duiven opnieuw op eieren komen en worden dan 

wederom op een ideale stand gespeeld. De duiven gaan 2 a 3 keer jaarlijks mee. Het spel op nest 

komt het beste uit ten opzicht van zijn baan, daar hij ’s morgens vroeg alles tegelijk los kan laten en ’s 

avonds bij thuiskomst ook nogmaals. De duiven worden door middel van een vlag of bal in het begin in 

de lucht gehouden en naar verloop van tijd hebben ze het spelletje door en trainen ze uit hun zelf. Wel 

was Arjan blij dat het een van de laatste vlucht was daar de duivinnen en doffers op een gegeven 

moment hier zich niks meer van aan trokken en minder trainden daardoor. De duiven worden 

winterdag goed verzorgd en zomerdag hebben ze de gelegenheid om volop te eten. De duiven krijgen 

van Beijers Koopman all-in-one en dit wordt aangevuld met vetrijke bijproducten. 24 uur per dag 7 

dagen in de week kunnen de duiven volop eten. Tijdens ons bezoek was het dan ook een lust om de 

duiven in de hand te mogen hebben en zaten ze er zeer strak bij. In de voerbakken heeft Arjan potjes 

met grit, mineralen, etc. en kunnen ze al het nodige tot zich nemen wat ze willen. Medisch wordt er 

wat aan gedaan wanneer nodig en regelmatig krijgen de duiven een geel pil opgestoken.  
 

De winnende duif 

Arjan had 25 duiven gezet voor de vlucht Perpignan, waarvan ook een deel op Barcelona is gespeeld. 

Zo ook de eerste op het hok dit jaar in Genemuiden. Arjan was ’s avonds laat tot een uur of 12 paraat 

in de tuin. Met enkele supporters om op de duiven te wachten. Op enkele afstanden zoals een 

Kerkdriel werden er al duiven gedraaid en je weet het maar nooit. De supporters gingen naar huis en 

Arjan naar binnen. Tegen de klok van 02.00 uur ’s nachts is Arjan nogmaals wezen kijken en stonden 

er wel 4 duiven op de klok. Dit waren trainingsduiven die over het systeem waren gelopen. Arjan 

besloot om op de bank een paar uurtjes te gaan slapen en had zijn telefoon op de hardste gezet zodat 

hij om 05.00 uur gewekt zou worden. Toen de telefoon dan ook ging had Arjan niet echt veel puf en 

drukte hem nog een keer op repeat en 10 minuten later ging hij nogmaals af. Dit was voor hem het 

teken om naar buiten te gaan. Buiten aangekomen kon hij geen duif ontdekken op het dak of op de 

grote ren waar ze ook wel vallen. Op het display gekeken in een slaapdronken toestand zag hij 5 

duiven geconstateerd. Al zoekend via het systeem was hij plotseling klaar wakker. Om 02.17 uur was 
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er een duif geconstateerd. Het was de 08-2075752 “Snelle Jelle”. De eerst getekende van de 25 

duiven die Arjan had ingekorfd. Klaarwakker, struikelend over zijn eigen benen en de broedbak ging 

hij het hok in op zoek naar de duif, want de gummi moest 

immers nog in de klok. Nadat alle formaliteiten waren afgerond 

werd de duif geconstateerd om  05:14:05. Hij maakte een 

snelheid van 1202,384 mpm over een afstand van 1117,015 km 

en was hij Nationaal 2de tegen 5608 duiven. Deze doffer bewees 

maar weer eens dat het wel degelijk mogelijk is om tegen het 

zuiden van het land kop te kunnen vliegen. Opvallend was wel 

dat het nu eindelijk eens een doffer was, daar Arjan meestal 

duivinnen draait als hij zeer vroeg zit. Snelle Jelle is een half 

broer van Miss Gijsje (zie foto) en was dit jaar Arjan zijn 2e duif 

op Orange. In 2010 vloog hij al een 6de Nu tegen 4023 duiven. hij 

komt uit het soort van Jellema vandaar de naam Snelle Jelle. En 

toen was het zeer onrustig in Genemuiden, iedereen wist Arjan te bereiken en de telefoon heeft 

meerdere malen gerinkeld die dag. Van de 25 duiven die Arjan gezet had waren er tegen de klok van 

14 uur een 18 geconstateerd en waren zijn plaatsen volgens de lijst van 09-08-2012 als volgt: 2, 11, 

242, 253, 308, 466, 625, 635 enz. en draaide hij er 11 in de prijzen.  

 
Henri Hoeks( r) feliciteert Arjan namens SMN 

Arjan betrekt zijn duiven rechtstreeks van de absolute top 

uit Nederland. Naast dat hij bovengemiddeld veel succes 

heeft met de duiven van de gebroeders Limburg uit 

Zuidveen en Jelle Jellema uit Steggerda heeft Arjan ook 

diverse goede duiven bemachtigd bij: First Prize Pigeons 

(De Bilt), Jan Polder (Middelharnis), Gebr. Hagens 

(Achthuizen) en recentelijk bij Verweij-Castricum 

(Mijdrecht) Peter de Haan en Chris van de Velden (Zuid-

Beijerland). Daarnaast heeft hij diverse goede Batenburg 

duiven via Comb.Batenburg/vd Merwe (Klaaswaal), 

A.P.Overwater (Strijen), Gebr. Bakker (Genemuiden). 

 

Als vraag ter afsluiting van ons bezoek wat vond je tot nu het mooist was het antwoord; alle vroege en 

mooi overwinningen verveeld nooit en geeft weer een stimulans om door te gaan. En op de vraag wat 

bij Marathon Noord was het antwoord; het is voor iedereen gelijk alleen de bovenste 2 zo kunnen 

kleine middelmatige en grote liefhebbers elkaar eerlijk strijd geven. Arjan mede namens Henri 

bedanken wij jou voor de open en gastvrij ontvangst en zijn wij van mening dat de trein nog wel zal 

door razen richting Genemuiden. Arjan van Harte gefeliciteerd. 
 

Auteur: Coen Brugman  
 

Uitslag Perpignan 
 

Nr Naam Woonplaats Afstand Ringnummer GT Tijd Snelheid Punten 

1 Arjan Beens Genemuiden 1117,015 8-2075752 1 2-05:14:05 1202,384 1000,00 

2 Paul van den Boogaard Kamerik 1046,303 0-1686589 1 1-21:38:57 1183,667 999,99 

3 Gerrit van 't Goor 't Harde 1090,929 8-1141710 1 2-06:04:28 1147,782 999,97 

4 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1093,747 0-1559531 2 2-06:22:33 1129,261 999,94 

5 Jelle Jellema Nijverdal 1094,577 9-1787351 1 2-06:42:47 1106,994 999,90 

6 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee 1052,363 0-1587885 1 2-06:06:46 1104,533 999,85 

7 A. Pastor Amsterdam 1079,599 8-1361637 2 2-06:35:48 1099,616 999,79 

8 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1083,008 9-1013573 2 2-06:49:52 1087,503 999,72 

9 H. Kalter Ijsselmuiden 1111,009 9-1706442 1 2-07:28:25 1074,036 999,64 

10 F.S. Kramer Wormer 1087,923 8-1375536 2 2-07:08:40 1072,197 999,55 

11 J.J. Knetsch Katwijk a/d Rijn 1050,831 7-1719303 1 2-06:39:39 1066,132 999,45 

12 A. de Jong Blaricum 1067,735 9-2047310 1 2-06:55:59 1065,624 999,34 

13 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 1072,082 9-1012099 1 2-07:05:47 1059,596 999,22 

14 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef 1099,262 9-1047536 1 2-07:38:26 1052,494 999,09 

15 H. Kalter Ijsselmuiden 1111,009 0-1144622 2 2-07:56:14 1045,914 998,95 

16 N. de Fouw Bant 1128,560 7-4290153 1 2-08:14:39 1044,333 998,80 

17 Kees Niesten Uitgeest 1088,422 7-1692983 2 2-07:36:14 1044,317 998,64 

18 comb. Altenaar en klz Soest 1057,269 8-1337040 1 2-07:08:10 1042,500 998,47 

19 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 1095,794 9-1048023 1 2-07:47:01 1040,622 998,29 

20 N. de Fouw Bant 1128,560 8-4204786 2 2-08:26:30 1033,004 998,10 
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Attractie prijzen Perpignan 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Paul van den Boogaard Kamerik € 300  14 A van Gelderen Ameide € 50 

2 Jelle Jellema Nijverdal € 200  15 H. Bergman Genemuiden € 50 

3 H. Kalter Ijsselmuiden € 100  16 Rieks Lonsain Nieuwleusen € 50 

4 A. de Jong Blaricum € 50  17 E.L.T. Hendriks Groesbeek € 50 

5 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef € 50  18 J.S. Outhuijse Harlingen € 50 

6 comb. Altenaar en klz Soest € 50  19 Flip Hoogervorst Ter Aar € 50 

7 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen € 50  20 R.F.Willemsen Borne € 50 

8 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam € 50  21 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 

9 T. Maassen Amersfoort € 50  22 Mike Peereboom Amstelveen € 50 

10 Comb. Hartog Laren NH € 50  23 G.W.R. Loman Silvolde € 50 

11 Willem Mulderij Vinkenbuurt € 50  24 A. Kalter Lutjebroek € 50 

12 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50  25 Hans Wolfsen Soest € 50 

13 Bert Meijer Klazienaveen € 50  26 Gebr. Bierhof Leuvenheim € 20 
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 200  10 Jos Pepping Egmond aan de Hoef € 50 

2 H. Kalter Ijsselmuiden € 150  11 Comb. Tekkelenburg Tollebeek € 50 

3 Kees Niesten Uitgeest € 100  12 Jaap Mazee Ens € 50 

4 Hans Wolfsen Soest € 50  13 T.A. Burgers Weurt € 50 

5 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen € 50  14 L.A. Pronk Breezand € 50 

6 P.E.J. Eeuwes Huissen € 50  15 W. van den Hoek Putten € 50 

7 A.J. van Amerongen Bunnik € 50  16 Jan Peters Bemmel € 50 

8 H. Bergman Genemuiden € 50  17 Combinatie Foppen-Vlijm Harderwijk € 50 

9 Wim Derksen Almelo € 50  18 A. Bleeker t' Veld € 42 
 

Extra prijzen 
 

Nr. Naam Prijs  Aangeboden door: 

1 Arjan Beens Kristallen vaas Timmerbedrijf Gebr. G. & H. v.d. Berg  

1 Arjan Beens Elektrische grasmachine Timmerbedrijf Gebr. G. & H. v.d. Berg  

1 Arjan Beens Duivenfoto Pigeon Photography 

1 Arjan Beens Mok met opdruk Harjac B.v. 

2 Paul van den Boogaard Citruspers Timmerbedrijf Gebr. G. & H. v.d. Berg  

2 Paul van den Boogaard Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Gerrit van 't Goor Sandwich grill Timmerbedrijf Gebr. G. & H. v.d. Berg  

3 Gerrit van 't Goor Vaar tegoedbon t.w.v. 30.= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Y.N.M. Kaptein Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel de Vakman 

5 Jelle Jellema Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

38 T.A. Burgers Zak duivenvoer Harjac B.v. 

 

Dit is een advertentie van onze sponsor E. en J. v.d. Weijden. 
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Winnaars Auto en fietsprijzen 

 

Winnaars auto / fietsprijzen St. Vincent 

Gebr. Limburg Zuidveen Auto (Citroen C1) 

Leo Pronk Breezand Fiets 

Comb. Seelen Borne Verrassende Troostprijs 

 

 

 
 

Winnaars fietsprijzen Albi 

P.B. van Vliet Utrecht Elektrische fiets 

P. v.d. Boogaard Kamerik Fiets 

Herman Brinkman Tuk Verrassende Troostprijs 

 
Winnaars fietsprijzen Cahors 

W. Wittebol Oosterwolde Elektrische fiets 

R. van den Berg De Kwakel Fiets 

N. Rimmelzwaan Alphen a/d Rijn Verrassende Troostprijs 
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Eindstand en winnaars geldprijzen middaglossingen 

 
Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 
1 P.J. vd Berg & Zn Benschop 2996,16 €1.000 
2 A.G.v.d.Walle Beerta 2991,32 €500 
3 Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 2987,51 €400 
4 M. Koeman-Kok Wormerveer 2987,27 €350 
5 Arjan Beens Genemuiden 2958,80 €300 
6 N. Rimmelzwaan Alphen a-d Rijn 2941,74 €250 
7 Ruud van Engelen Odijk 2932,78 €200 
8 Jelle Jellema Nijverdal 2924,03 €150 
9 Gurbe van der Schaaf Emmen 2922,99 €150 
10 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 2915,79 €150 
11 C.  van Wijk en Zn. Benschop 2902,29 €100 
12 Jan van Brienen Geldermalsen 2900,39 €100 
13 J. Pouw Leusden 2889,88 €100 
14 Comb. Meulman Zevenaar 2889,54 €100 
15 J.G.J. Lases Noorden 2886,76 €100 
16 Wim Derksen Almelo 2886,29 €100 
17 Comb. Seelen Borne 2847,96 €100 
18 Patrick Sticker Silvolde 2844,61 €100 
19 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder 2840,66 €100 
20 Roelof Coster Staphorst 2837,99 €100 
21 H. de Wit Arnhem 2837,32 €  50 
22 J.W.A. van Kalkeren Oosterhout (Gld.) 2833,95 €  50 
23 Comb. Bisselink Velp 2832,54 €  50 
24 Jan van Straten Utrecht 2822,16 €  50 
25 A. Rave Aalten 2802,85 €  50 
26 Comb. Hoek-Amptmeijer Harderwijk 2787,66 €  50 
27 H.B. Hubers Didam 2773,81 €  50 
28 U. Jellema Steggerda 2749,15 €  50 
29 W. Wittebol Oosterwolde 2742,06 €  50 
30 B.A.J. van der Horst Groesbeek 2740,85 €  50 
31 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 2730,23 €  50 
32 Herman Strikkers Dalfsen 2729,19 €  50 
33 H.G.A. Hendriks Vinkeveen 2706,28 €  50 
34 J. Hoogstraten Ankeveen 2702,03 €  50 
35 A. Roes Ulft 2696,09 €  50 
36 J.Luitjes Alkmaar 2690,14 €  50 
37 C. J. Schermer Castricum 2682,16 €  50 
38 Comb Slotboom Utrecht 2672,08 €  50 
39 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H. 2670,79 €  50 
40 N.J. Tetteroo Purmerend 2651,33 €  50 
41 Jan Keen Ter Apel 2649,74  
42 Dick van Dam Zegveld 2580,74  
43 G.J. Eggink Laren (gld) 2579,32  
44 Comb. van den Berg Utrecht 2539,64  
45 Comb. Hartog Laren NH 2528,84  
46 C.A van Binsbergen Ochten 2527,48  
47 Jos Derksen Etten 2520,75  
48 Klaas de Vreeze Bakhuizen 2518,74  
49 comb Eder-Eder 1 Nijmegen 2496,14  
50 John Laan Beverwijk 2486,79  

 

J. van Kalkeren winnaar Criterium der Azen middaglossingen 
 

Prijs Naam Plaats St.Vincent 1 St.Vincent 2 Albi 1 Albi 2 Cahors 1 Cahors 2 Totaal 

1 J. van Kalkeren Oosterhout 938,95 846,00 967,60 965,97 927,40 882,19 5528,11 

2 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 999,34 972,25 999,45 514,84 988,72 894,15 5368,75 

3 J. van Straten Utrecht 996,22 950,50 826,09 710,80 999,85 589,59 5073,05 

4 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 995,35 885,24 738,94 476,74 995,94 530,29 4622,50 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
Kristallen vaas Schermer Hoveniers J. van Kalkeren Oosterhout 

5 delige kofferset Schermer Hoveniers J. van Kalkeren Oosterhout 
Duivenfoto PigeonPhotography J. van Kalkeren Oosterhout 
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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 Winnaar Woonplaats 
1 Meubelcheque t.w.v. € 600,-- Eijerkamp Wooninspiratie P.J. vd Berg & Zn Benschop 
2 LCD Scherm Gebra Infra A.G.v.d.Walle Beerta 

3 Megasysteem Mega System Dick Basch Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 
  Stamboomprogramma Compuclub Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 
4 Grasmaaimachine V.D.T. M. Koeman-Kok Wormerveer 
  Plantenbak Robert van Soest de Albatros M. Koeman-Kok Wormerveer 
5 Boorhamerset V.D.T. Arjan Beens Genemuiden 
6 Weegschaal Makelaardij Jacobs N. Rimmelzwaan Alphen a-d Rijn 
7 Zuid Afrikaans wijn pakket Sun City Million Dollar Race Ruud van Engelen Odijk 

8 Heren horloge Mega System Dick Basch Jelle Jellema Nijverdal 
9 Stamboomprogramma Compuclub Gurbe van der Schaaf Emmen 

10 Plantenbak Robert van Soest de Albatros H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 
11 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. C.  van Wijk en Zn. Benschop 

12 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Jan van Brienen Geldermalsen 
13 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. J. Pouw Leusden 
14 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Comb. Meulman Zevenaar 

15 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. J.G.J. Lases Noorden 
16 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Wim Derksen Almelo 
17 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Comb. Seelen Borne 
18 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Patrick Sticker Silvolde 
19 2 zakken Wielinkvoer Fa. Wielink Comb. J.H. v. Blokker Den Helder 
20 2 zakken Wielinkvoer Fa. Wielink Roelof Coster Staphorst 

21 2 zakken Wielinkvoer Fa. Wielink H. de Wit Arnhem 
22 2 zakken Derksenvoer Voerhandel Derksen J.W.A. van Kalkeren Oosterhout (Gld.) 
23 2 zakken Versela Laga voer Versela Laga Comb. Bisselink Velp 
24 2 zakken Versela Laga voer Versela Laga Jan van Straten Utrecht 
25 1 zak Versela Laga voer Versela Laga A. Rave Aalten 

 

Marathon Noord herinneringsprijzen 
 

Nr. Prijs Sponsor Gewonnen door Woonplaats 

1 Trofee Stichting Marathon Noord P.J. vd Berg & Zn Benschop 
  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord  P.J. vd Berg & Zn Benschop 

2 Trofee Stichting Marathon Noord A.G.v.d.Walle Beerta 
3 Trofee Stichting Marathon Noord Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 

 

P.J. vd Berg & Zn winnaar duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer St. Vincent Albi Cahors Totaal 

1 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 7-1552441 998,47 999,22 998,47 2996,16 

2 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 8-1395182 972,25 999,45 988,72 2960,42 

3 Comb C.J.J. van Wijk Benschop 8-1279378 997,00 921,25 984,04 2902,29 

4 P. Sticker Silvolde 7-1504052 977,22 880,65 975,85 2833,72 

5 G. van der Schaaf Emmen 7-1204617 864,70 987,25 948,49 2800,44 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
Kristallen vaas van Doorn schildersbedrijf P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 
Telescoop ladder van Doorn schildersbedrijf P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 

Duivenfoto PigeonPhotography P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 
 

Tromp-Merkuur heeft beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 
1 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 8-1395182 7 6892,53 
2 Jos Derksen Etten 7-1481327 7 6238,25 
3 Gebr. Limburg Zuidveen 7-4291132 7 6225,09 
4 H. & R. Bakker Baarn 7-2123623 7 6064,31 
5 J.W.B. Bruins Ulft 7-1482151 8 5929,48 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas First Prize Pigeons Tromp-Merkuur Egmond Binnen 
5 delige kofferset First Prize Pigeons Tromp-Merkuur Egmond Binnen 
Duivenfoto PigeonPhotography Tromp-Merkuur Egmond Binnen 
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H. van de Roest winnaar “Herman van der Velden Trofee”  
 

Meeste punten St. Vincent en Barcelona 
 

Naam Woonplaats Vlucht Plaats Punten 

H. van de Roest Zwanenburg St. Vincent  27 996,49 

H. van de Roest Zwanenburg Barcelona  16 998,80 

   Totaal 1995,29 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Comb.Boogaard en van Buuren H. van de Roest Zwanenburg 

Telescoop ladder Comb.Boogaard en van Buuren H. van de Roest Zwanenburg 

Duivenfoto PigeonPhotography H. van de Roest Zwanenburg 
 
 

Eindstand en winnaars geldprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 

1 A. Pastor Amsterdam 2999,28 € 1.000  

2 A.J. van Amerongen Bunnik 2992,54 € 500  

3 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 2989,94 € 400  

4 A van Gelderen Ameide 2985,57 € 300  

5 Henk Fleuren Mook 2971,74 € 250  

6 Tim Hage Woerden 2967,97 € 200  

7 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 2965,47 € 150  

8 Jan van Brienen Geldermalsen 2963,51 € 150  

9 N. de Fouw Bant 2962,50 € 100  

10 Arjan Beens Genemuiden 2951,34 € 100  

11 C. J. Schermer Castricum 2948,81 € 100  

12 Vertelman & Zn Hoogkarspel 2948,74 € 100  

13 Gebr. Vollebregt Wassenaar 2934,96 € 50  

14 Jaap Mazee Ens 2932,38 € 50  

15 Jan Sanders Wijhe 2930,57 € 50  

16 A. Bleeker t' Veld 2929,28 € 50  

17 Comb. van der Plas Rijnsburg 2928,18 € 50  

18 G. Veerman Volendam 2923,17 € 50  

19 Flip Hoogervorst Ter Aar 2921,71 € 50  

20 Rieks Lonsain Nieuwleusen 2918,49 € 50  

21 H. van de Roest Zwanenburg 2908,51  

22 C.J. van der Laan Castricum 2906,18  

23 G.W.R. Loman Silvolde 2903,87  

24 B. Annink Almelo 2901,55  

25 C.J. Blokdijk Hoorn 2899,63  
 

Marathon Noord herinneringsprijzen 
 

Nr. Prijs Sponsor Gewonnen door Woonplaats 
1 Trofee Zuid Limburgse Unie A. Pastor Amsterdam 
 Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord  A. Pastor Amsterdam 

2 Trofee Stichting Marathon Noord A.J. van Amerongen Bunnik 
3 Trofee Stichting Marathon Noord Jos Pepping Egmond aan de Hoef 
 

Jan Schreurs heeft beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 

1 Jan Schreurs Nieuw-Vennep 7-1637734 5 4969,10 

2 Jan Doppenberg Voorthuizen 5-2099826 5 4934,72 

3 A.J. v. Amerongen Bunnik 8-1298577 5 4916,15 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Bouwbedrijf Maat Jan Schreurs Nieuw-Vennep 
5 delige kofferset Bouwbedrijf Maat Jan Schreurs Nieuw-Vennep 
Duivenfoto PigeonPhotography Jan Schreurs Nieuw-Vennep 
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A.J. van Amerongen winnaar Criterium der Azen ochtendlossingen 

 
Nr Naam Woonplaats Barcelona 1 Barcelona 2 Marseille 1 Marseille 2 Perpignan Totaal 

1 A.J. van Amerongen Bunnik 998,10 950,50 997,69 989,65 996,75 4932,69 

2 Jan van Brienen Geldermalsen 993,34 978,55 990,97 969,97 979,20 4912,03 

3 Comb. van der Plas Rijnsburg 976,54 961,72 984,04 947,47 967,60 4837,37 

4 Peter Homan Zwanenburg 971,50 944,35 978,55 940,05 944,35 4778,80 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Jaap Mazee A.J. van Amerongen Bunnik 
5 delige kofferset Jaap Mazee A.J. van Amerongen Bunnik 

Duivenfoto PigeonPhotography A.J. van Amerongen Bunnik 

 

Sponsorprijzen ochtendlossingen 

 
Nr. Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
1 Meubelcheque t.w.v. 250 euro Eijerkamp Wooninspiratie A. Pastor Amsterdam 
2 Grasmaaimachine V.D.T. Soest A.J. van Amerongen Bunnik 
  zak Derksenvoer Voerhandel Derksen A.J. van Amerongen Bunnik 

3 Zuid Afrikaans wijn pakket Sun City Million Dollar Race Jos Pepping Egmond aan de Hoef 
4 Heren horloge Mega System Dick Basch A van Gelderen Ameide 
5 Stamboomprogramma Compuclub Henk Fleuren Mook 
6 Plantenbak Robert van Soest, de Albatros Tim Hage Woerden 
7 2 zakken Beijersvoer Beyers Granen N.V. Schoten N.C. Volkens Bergen (N.H.) 
8 2 zakken Beijersvoer Beyers Granen N.V. Schoten Jan van Brienen Geldermalsen 
9 2 zakken Wielinkvoer Fa. E.Wielink N. de Fouw Bant 

10 2 zakken Wielinkvoer Fa. E.Wielink Arjan Beens Genemuiden 
 
 

Tromp-Merkuur winnaar Supercup Marathon Noord  
 
Winnaar Tromp-Merkuur uit Egmond-Binnen die als enige 4 series wisten te behalen. 
 
Prijs Geschonken door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas TopPigeons Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 
Telescoop ladder TopPigeons Tromp-Merkuur Egmond-Binnen 
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P.J. v.d. Berg en Zn kampioen middaglossing en duifkampioen 
 
Debuteren in de competitie van Marathon Noord en direct de prestigieuze kampioenschappen op de 

middaglossing en het duifkampioenschap opeisen is een prestatie van formaat. De vader-zoon 

combinatie uit Benschop heeft zichzelf hiermee direct een plaatsje verschaft in een illuster rijtje 

kampioenen. 2012 is een topjaar geworden, want naast de topuitslagen in de Marathon Noord 

competitie werden diverse topnoteringen behaald. 

 

Paul en Paul van den Berg zijn liefhebbers van de oude 

stempel. Concreet betekent dit dat ze meedoen op alle 

vluchten op de kalender en met hun kolonie eerste prijzen 

winnen van Duffel tot Barcelona. Een prachtig hok in U-

vorm is dan ook rijk gevuld met duiven en spelen op de 

grote fond altijd met een beperkt aantal duiven om overal 

op mee te kunnen doen. Paul senior is gepensioneerd 

slager en Paul junior is zelfstandig ondernemer en is 

maatvoerder in de bouw. Ze wonen schuin tegenover 

elkaar waardoor het voor de combinatie mogelijk is om 

samen aan alle vluchten deel te nemen waarbij de taken 

goed verdeeld zijn. De combinatie is lid van de De Groene 

Olijftak in IJsselstein, een van de sterkste verenigingen in 

afdeling 7.  

 

De duiven die de huidige vliegploeg op de grote fond vorm stammen af van diverse gekende hokken 

en rassen. Allereerst zijn er duiven aanwezig van combinatie Greve uit Utrecht via Fred van de Pasch 

uit Utrecht. Daarnaast duiven van Jan Roelofs uit Alkmaar en het oude Oostenrijksoort via Jan Stange. 

De laatste jaren is Paul junior gaan zoeken naar vers bloed en kwam hierbij uit bij Piet de Vogel 

waarvan een aantal duiven uit de Paarsborst-lijn werd aangeschaft. Door zijn goede verstandhouding 

met regionale toppers Gilbert van den Berg en Jurriaan van Amerongen zitten ook van deze 

liefhebbers inmiddels diverse nazaten op het hok. De heren zijn zich bewust van het sneller worden 

van vluchten waarbij de inbreng van snelheid onvermijdelijk lijkt. Hun kleppers hebben in 2012 echter 

bewezen uitstekend met deze omstandigheden om te kunnen gaan.  

 

Het seizoen in Benschop start in feite half januari bij de 

koppeling van de kwekers en vliegers. De eieren van de 

kwekers worden 2 maal overgelegd en vervolgens worden 

deze gescheiden om nadien nog een keer omgekoppeld te 

worden. Van de beste vliegduiven worden de jongen 

aangehouden. Overleggen van topvliegers wordt niet 

gedaan, hier hebben de heren negatieve ervaringen mee 

wat betreft de vliegprestaties in het aansluitende seizoen. 

Met hun manier van kweken zijn er snel 80 jonge duiven 

beschikbaar die het jonge duivenprogramma af dienen te 

werken, in principe tot en met Mantes La Jolie. Bij deze 

jonge duivenploeg zit dan zo’n 30% snelheidsjongen. 

Selectie geschiedt op basis van vitaliteit, gezondheid en bouw. Er wordt vrij snel geruimd als Paul 

junior iets niet aanstaat. Na een dag of 3 niet hersteld, dan is er geen excuus meer en verdwijnt de 

duif van het hok. 

Na het grootbrengen van een ronde jongen gaat de fondploeg op weduwschap, traditioneel 

weduwschap wel te verstaan. Enkel van een 7-tal nestkoppels worden enkel de duivinnen gespeeld op 

de overnachtfond. Op de snelheidsvluchten gaan wel de duivinnen mee op weduwschap en met succes. 

De jaarlingen krijgen 1 of 2 overnachtingen te verwerken na eerst op 2 of 3 dagfondvluchten gespeeld 

te zijn. Paul junior heeft een voorkeur ochtendlossingen voor de jaarlingen, maar liefst wel een vlucht 

die ergens voor telt. De oudere fondduiven worden verdeeld op de NPO en ZLU vluchten waarbij de 

besten feitelijk zijn bestemd voor de ZLU. Het weduwschap biedt als voordeel dat de duiven 

makkelijker 3 keer mee kunnen op een grote fondvlucht, natuurlijk afhankelijk van de zwaarte van de 

vlucht. In de regio leeft het generaal kampioenschap in Fondclub Utrecht nog enorm, en hier spelen ze 

dan ook gericht voor.  

 

De verzorging is al volgt. Paul senior heeft de ochtenddienst en start ’s ochtends om 06:00 met het 

loslaten van de weduwduivinnen waarna rond 07:15 de weduwnaars aan de beurt zijn. Hierna vliegen 
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de jonge duiven. Dit proces herhaalt zich in de middag en avond waardoor alle duiven 2 maal daags 

trainen. Paul junior verzorgt de jonge duiven en de fond jaarlingen. Tevens zijn de kwekers bij hem 

gehuisvest. Qua voeren gaat veel op gevoel met die verstande dat de duiven aan het eten blijven. 

Vooral dit laatste is van belang bij het weduwschapspel om ze rond de mand in te krijgen. Dit brengt 

ook nog wel eens de planning in de war, de vorm maakt van weduwnaars dikwijls donderstenen die 

niet meer naar binnen willen en achter alles aan vliegen wat beweegt. Begin van de week wordt 

zuivering toegevoegd en om de duiven naar een vlucht toe op te voeren krijgen ze een potje in de 

broedbak. Naast goede vliegmengelingen wordt Nutrivo van Piet de Vogel toegediend in combinatie 

met snoepzaad en pinda’s. Door het water gaat geregeld Belgasol. In de aanloop naar een inkorving 

worden de duiven doorgaans nog gelapt vanuit St. Job in ’t Goor. Om de vorm wat uit te stellen 

worden de duiven vanaf maart/april verduisterd tot zo’n 3 weken voor Pau. Vervolgens wordt vanaf de 

langste dag bijgelicht. Voor het inkorven worden de duivinnen getoond en bij thuiskomst krijgen de 

doffers ook altijd de duivin te zien als beloning voor hun prestatie.  

 

De combinatie had in 2008 en 2009 telkens een topjaar en werden o.a. 6e WESM, 8e Nationale 

Marathon, 9e Algemeen Fondkampioen ZLU, 1e en 3e Super Keizergeneraal Fondclub Utrecht, 8e NPO 

Chateauroux, 9e NPO Bourges, 13e NPO Ablis, 1e Duffel 23.000 duiven, etc. De jaren 2010 en 2011 

waren een stuk minder. Wat heeft voor de kentering gezorgd in 2012? Ze hebben geen idee, de 

methode en de duiven zijn hetzelfde gebleven, alleen lijkt dit jaar weer alles te lukken en zijn er 

duiven die de echte topvorm te pakken hebben. 

 

07-1552441, een nummer dat ze nooit meer zullen vergeten. Deze krasdoffer, ‘Thijs’ genaamd naar 

het zoontje van Paul junior, was in 2012 fantastisch op dreef en is de laatste jaren de vaste getekende 

duif op het hok van de combinatie. 

 

Dit jaar won deze kanjer in Marathon Noord : 

- 18e St. Vincent – Nationaal 35e  

- 13e Albi – Nationaal 24e 

- 18e Cahors – Nationaal 47e 

 

Kortom, met ‘Thijs’ heeft de combinatie een echte topper op het hok en de titel ‘Duifkampioen 

middaglossing’ valt hen dan ook bijna logischerwijs ten deel. ‘Thijs’ is niet al te groot van stuk, maar 

wel een duif met een zijdezachte pluim en rijk gekleurde ogen. Ook in het verleden was deze kanjer al 

een aantal maal vroeg en won hij de volgende prijzen :   

- 59e nat. St. Vincent 

- 172e nat. Brive 

- 228e nat. Bordeaux jl. ZLU 

- 599e nat. Barcelona 
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De vader van ‘Thijs’ is de 05-085, ‘Der Jan’, een 

bewezen vlieger uit de 04-492 van Jan Roelofs 

(lijn Don Juan 1) x een duivin van Jan Stange uit 

Beusichem, het oude Oostenrijk soort. De 

moeder is de 02-797, zus van de ‘Fred’, 6e nat. 

Perpignan 2003. De grootouders komen van Fred 

van de Pasch en stammen uit duiven van 

Combinatie Greve uit Utrecht. 

 

In 2009 kende de nestbroer van ‘Thijs’, de 

‘Tycho’, een absoluut topjaar en werd 

duifkampioen in de Fondunie2000. Als jaarling 

stond ‘Tycho’ ook al op teletekst op de 

dagfondvlucht Salbris en dit jaar won een andere 

broer een 7e nationaal Pau.  

 

 

 

Eens te meer heeft deze combinatie bewezen dat de inbreng van jarenlange kennis en passie voor de 

duivensport samen met ambitieuze vernieuwende ideeën tot geweldige resultaten kunnen leiden. Met 

hun aanpak en contacten in de duivensport hebben ze alles in huis om op hoog niveau te blijven 

presteren, veel succes hierbij! 

 

Auteur : Bas Weijers  
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 Jan van Kalkeren winnaar Criterium der Azen middaglossingen 
 

Waar de relatief jonge gedreven liefhebber met nieuwe ideeën en spelmethodes meer en meer aan 

terrein lijkt te winnen van de traditionele speler, geeft Jan van Kalkeren uit Oosterhout, een plaatsje 

tussen Nijmegen en Arnhem, zich niet zomaar gewonnen. Dit jaar is Jan liefst 50 jaar lid van een 

duivenvereniging en met zijn 76 jaar een man met een 

enorme ervaring en staat van dienst. In de beginjaren 

op de programmavluchten en nadien op de grote fond. 

Jan vertrouwt hierbij nog altijd op zijn vertrouwde 

Theelen-stam en eigen visie op het motiveren en 

begeleiden van de duiven wat in 2012 heeft geleid tot 

het winnen van het Criterium der Azen Marathon 

Noord. 

 

In 1985 won Jan de 1e nat. Orleans jonge duiven om 

vervolgens de jaren hierna te bouwen aan een 

fondkolonie. De persoon Jan Theelen speelt hierin een 

voorname rol. Al begin jaren 80 werd richting 

Buggenum getrokken om in 1990 een hele ronde 

duiven naar Oosterhout mee te nemen. Dit is het startsein van de succesjaren met glorieuze 

overwinningen en hoogtepunten zoals in 1992 de autoprijs met een 3e nationaal Bergerac en de 

overwinning in categorie 7 van de Fondspiegel in 1997 en 1998. Met recht kan gesproken worden over 

het bijhuis van Jan Theelen en zo verhuisde er al eens een hele ronde naar Eijerkamp in Brummen om 

het ras Jan Theelen een extra impuls te geven. Uit alle bekende duiven zitten nazaten op de hokken in 

Oosterhout.  

De contacten met Jan Theelen zijn nog altijd bijzonder goed en de basis van de huidige kolonie berust 

nog altijd op deze duiven met wat inbreng van Leen Broek uit Dieren. Links en rechts wordt nog wel 

eens wat bijgehaald, maar Jan zorgt ervoor dat de basis in stand gehouden wordt. In de vliegploeg 

zitten dikwijls duiven uit een neef x nicht-koppeling en om lijnen vast te leggen wil Jan in het najaar 

nog wel eens wat laatjes aanhouden uit een oud koppel. Het inkruisen van snelheid ziet Jan niet zitten.  

 

Het systeem van Jan is simpel. De duiven worden begin april gekoppeld en blijven het hele jaar op 

nest. Met deze koppeling komen ze mooi op stand naar de eerste overnachtvlucht toe. De duiven gaan 

2 maal daags los waarbij de kleppen open blijven en de duiven dus zelf bepalen hoe ze invulling geven 

aan hun training, opjagen is er niet bij. Jan heeft een aantal hokjes en hij heeft meer plezier met de 

kleine ondiepe hokken dan het grote hok. Voortdurend is hij bezig de hokken te verbeteren qua licht 

en verluchting, stilstand is achteruitgang is hier het devies. Het contact met de duiven is van groot 

belang en het schoonmaken van de hokken geschiedt nog altijd elke dag, zomer en winter, en wel op 

de knieën. Met een vliegploeg van ca. 70 duiven een fikse klus, maar zolang het kan geniet Jan hier 

samen met zijn vrouw nog elke dag van. 

De jonge duiven worden op de natoer gespeeld, 

een keer of 5. Een nadeel zijn de 

hoogspanningskabels die pal naast de hokken 

aanwezig zijn. Dit kost jaarlijks een aantal duiven. 

De oude duiven gaan op het programma mee en 

worden tussen de vluchten door nog wel eens 

ingekorfd in Zetten waar Piet Heikamp elke dinsdag 

een lapvlucht van zo’n 100 km. verzorgd, ideaal 

om de duiven aan de gang te houden. Jan hecht 

veel belang bij de motivatie van de duiven en korft 

liefst in op jongen. Bij thuiskomst liggen de jongen 

ook altijd weer in de schaal, een duif laat zich 

volgens Jan niet voor de gek houden. Het voordeel 

van het op jongen laten komen ten opzichte van 

het spelen op eieren is het vasthouden van de 

pennen. Hij is dan ook een liefhebber van de 

Limoges-vlucht in september waarop nagenoeg alle duivinnen worden gespeeld. De jaarlingen zijn dit 

jaar naar Orange/Perigieux geweest en hebben in het najaar nog een Limoges gevlogen als opleiding. 

Vitaliteit is de belangrijkste graadmeter in de selectie.  
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Het voeren geschiedt 2 maal daags na de training en is nooit volle bak. Jan wil ze goed aan het eten 

houden en gelooft heilig in het toedienen van vochtrijk kiemzaad wat apart wordt bijgevoerd in de 

broedbak. Dit kan voordeel opleveren in de mand doordat de duif minder behoefte heeft aan water.  

Qua medische begeleiding vertrouwt Jan op Nanne Wolff die hij gemiddeld 2 keer per jaar bezoekt. Op 

6 dagen broeden verstrekt Jan in het begin van het seizoen een 10-daagse geelkuur en verder worden 

geen preventieve maatregelen tegen paratyfus genomen. De verplichte enting geschiedt in het 

voorjaar en van bij de jonge duiven geschiedt dit al bij het spenen.  

 

Toen op enig moment het ‘schemerlossen’ zijn intrede deed in de duivensport heeft Jan dit ook 

geprobeerd, duiven lossen in de avond vanuit Eindhoven met als doel ze het nachtvliegen aan te leren. 

Hij ondervond er echter geen enkel voordeel van en is hier dus weer vanaf gestapt. In principe gaan 

de duiven naar 2 overnachtvluchten en wordt aan alle middaglossingen deelgenomen en een 3-tal 

ochtendlossingen die tellen voor de Pyreneeënclub.   

 

Het winnen van het Criterium der Azen in de Marathon Noord competitie is een prestigieuze titel. Over 

3 vluchten tellen beide getekende duiven en met 6 prijzen toont Jan van Kalkeren aan het nog altijd in 

de vingers te hebben zijn beste en meest gemotiveerde duiven te selecteren. Twee belangrijke duiven 

in het winnen van dit kampioenschap zijn de 08-124 en de 07-641, respectievelijk 50% en 100% Jan 

Theelen. De moeder van de 124 komt van Wout van den Hout uit Putten. Beide duiven wonnen als 

getekende 2 op 2. 

 

Vanaf 1990 neemt Jan al met veel plezier deel aan 

het Marathon Noord spel, gaat graag samen met 

zijn vrouw naar huldigingen en ook hij heeft nog 

altijd wensen. Zo zou het winnen van een 1e 

nationaal Barcelona nog iets fantastisch zijn! Op de 

vraag of Jan nog een tip voor de jonge liefhebber 

heeft of nog een geheim kan onthullen blijft het 

angstvallig stil. Tussen de regels door kan het 

‘geheim’ van Jan van Kalkeren wellicht omschreven 

worden als de ideale combinatie tussen goede 

duiven, de band met de duiven en het 

Fingerspitzengefühl dat Jan als geen ander al 

jarenlang bezit.   

 

 

Auteur : Bas Weijers  

 

 

 
 



Pagina : 38 van 56 

Ton van der Walle 2e kampioen middaglossingen 
 

Nogmaals werd ik gevraagd door Wim van Dorrestein een reportage te maken van een overwinnaar uit 

het hoge noorden. Beerta was het doel waar Ton van der Walle woont en duiven houdt. Simon Kuipers 

was niet beschikbaar omdat hij het noorderlicht opzocht en daarom ben ik alleen gegaan, met bloemen 

en fototoestel, om de felicitaties over te brengen namens SMN en om iets wetenswaardigs aan het 

papier toe te vertrouwen over Ton van der Walle, zijn duiven en vooral hoe zijn duiven tot deze 

prestaties zijn gekomen. Immers, tweede van de middaglossingcompetitie van SMN is geen sinecure 

en vooral ook dat je daarbij in beschouwing neemt dat dit met verschillende duiven is gerealiseerd. 

 

Beerta. 

Gelegen in het noordoosten van de provincie Groningen. Het dorp Beerta heeft al een lange 

geschiedenis. In de 11e eeuw is het dorp ontstaan op een zandrug van het schiereiland van 

Winschoten. De naam Beerta is afgeleid van de 13e eeuwse naam ‘Berethe’. Dit is min of meer 

afgeleid van Bêre (huis of schuur). Tot aan de Dollardvloed van 1277 maakte het klooster Beretha deel 

uit van de nederzetting. Na de stormvloed is de plaatselijke bevolking aan de slag gegaan met de 

inpoldering van het gebied. 

Dit bracht het nodige vruchtbare kleiland op. Dit werd een goede bron van inkomsten. Het gebied werd 

rond 1860 zo welvarend, dat de streek Beerta tot één van de rijkste gebieden van het land ging 

behoren.  

De welvaart in de 19e eeuw zorgde voor veel monumentale Oldambtster boerderijen. De 

vermogendheid onder de boeren, zorgde ook voor verschillen tussen arm en rijk. De landarbeiders 

werden door de boeren afhankelijk gemaakt. Dit zorgde in het begin van de 20e eeuw voor de nodige 

onrust. Het grote verschil tussen arm en rijk heeft min of meer de hele 20e eeuw een grote rol 

gespeeld. Mede daarom vond het communisme een goede bodem in Beerta. In de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw was er zelfs een communistische meerderheid in de gemeenteraad. Dit was destijds 

voor de regering aanleiding om de gemeenteraad buiten werking te stellen en te vervangen door een 

"regeringscommissaris". In 1982 was Beerta de enige gemeente in Nederland met een communistische 

burgemeester; Hanneke Jagersma was de eerste en tevens laatste CPN-burgemeester. Het is nu een 

rustig dorp gelegen langs een prachtig aangelegd meer (Blauwe Stad) waar het goed vertoeven is. 

Voor iedereen waard om eens te bezoeken. 

 

Ton en Petra van der Walle. 

 Aan de Oude Weg 35, achteraf gelegen en alleen bereikbaar via een 

eenvoudige rijlaan, wonen Ton en Petra. Aan de rand van de grote 

polders met de vruchtbare klei wordt de duivensport bedreven. Als 

gezinssport, nou nee. Petra gedoogt de postduiven en het is Ton zijn 

hobby en dat gaat prima; ieder zijn hobby. Ton heeft bijna zijn hele 

leven duiven gehad, behalve in de periode 1998 tot 2003. Voor 1998 

nam Ton deel aan het programma en hij heeft grote successen 

gehad bij de toenmalige Duitsland vluchten uit Hof, München en 

Helmstedt. Dat waren nog eens tijden waar met vele duiven van een 

straffe vlucht uit Duitsland gespeeld konden worden. Ton is 

psychiatrisch verpleegkundige in Winschoten. Dit betekent dat hij 

mensen begeleidt die langdurig complexe zorg nodig hebben. Aan 

hem de taak om de regie over deze zorg te voeren samen met de 

andere ketenpartners. Een leuke en vrije job die hem veel plezier 

geeft. 

 

Je kunt zien en merken dat ze helemaal hun plek hebben gevonden 

in Beerta; rust, vrijheid, gele koolzaadvelden en een ruime omgeving 

met een verre horizon en fantastische ‘luchten’. Een plek waar mens 

en dier zich goed voelen. 

Om mijn vraag hoe Ton in aanraking is gekomen met de duivensport 

komt het antwoord dat dit via zijn vader is gebeurd. Hij mocht duiven hebben, maar moest ze wel 

goed verzorgen. Zo is het gebeurd dat nadat de verzorging niet goed geweest was zijn vader hem 

verbood langer duiven te houden. Dan werden de duiven van de hand gedaan, maar zodra deze weer 

terug kwamen bij het ouderlijk huis begon het verhaal steeds weer van voren af aan. Dit heeft zich 

een aantal keren herhaald, maar de passie was geboren en bleef. 
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De accommodatie. 

Ton heeft een hok met een lengte van ongeveer 11 

meter. Hij heeft twee afdelingen voor de oude 

duiven waar maximaal 24 koppels vliegduiven 

worden gehouden. Ton heeft er wel eens een 

aantal bakken uitgehaald om te minderen, maar 

dat was steeds van korte duur. Daarnaast een 

kweekhokje waar 14 koppels kwekers huizen. De 

jonge duiven vinden hun plaats in een hok met een 

open voorfront. Het hok voor de vliegers is goed 

geïsoleerd en voorzien van warmteplaten die 

reageren op een hygrometer. Een droge omgeving 

vindt Ton belangrijk. Ook een schone omgeving 

vindt hij belangrijk en daarom wordt in de 

vliegperiode zeker twee keer en in de 

winterperiode één keer gepoetst. Keurige degelijke 

hokken in een wijds, ruim en luchtig landschap. 

 

 

De verzorging. 

In de winterperiode worden de duiven goed verzorgd en alleen in de weekeinden los gelaten. Af en toe 

heeft hij last van de roofvogel. Tijdens deze periode krijgen de duiven het goedkoopste voer wat er is 

en een grote hoeveelheid gerst en gedurende het vliegseizoen het duurste voer wat er is. Het soort 

voer is verschillend. Ton koopt datgene wat een hoge omloopsnelheid heeft en wat kwalitatief goed is. 

Aan het voer mogen geen vetten zijn toegevoegd. Verder worden er veel, heel veel pinda’s verstrekt. 

De pinda’s moeten een gladde schil hebben en wit van binnen. Verder geen gesodemieter met 

knoflook of andere natuurproducten. Wanneer de duiven iets mankeren is het motto dat er snel moet 

worden ingegrepen. Wanneer Ton de duiven niet helemaal goed heeft zitten worden er medicijnen 

gebruikt in overleg met de dierenarts. Probleem is wel dat er in de regio geen gespecialiseerde 

dierenartsen zijn en dat er altijd een hele reis ondernomen moet worden om een goed antwoord op de 

vragen te krijgen. 

Verder gebruikt Ton ook veel kanariezaad, veel grit wat dagelijks los op de vloer wordt gegeven samen 

met kuikenmineralen omdat dit het goedkoopste is en net zo goed. Af en toe krijgen de duiven een 

tabletje biergist. In het algemeen is hij een slechte afnemer van bijproducten. Eens inde zoveel tijd 

gaat hij wel eens een mengeling maken van pinda’s (gemalen), zuigelingenmelkpoeder, eieren en 

kanariezaad. Dit wordt eerst even getest op de kwekers en wordt dan aan de andere duiven gegeven. 

De duiven worden er goed van. 

 

De speelmethode en de voorbereiding. 

Ton speelt zijn duiven altijd op nest. Er wordt op 1 april gekoppeld en dan worden de duiven naar de 

geschikte standen op de geplande vluchten toegewerkt. Dit kan wel eens betekenen dat ze eens 

moeten ‘overbroeden’ of dat ze een week worden gescheiden. Naar zijn mening presteren de duiven 

het best op kleine jongen. Dit geldt trouwens niet altijd want op de vlucht Ruffec had Ton ze mee 

gegeven op kleine jongen en toen kwamen ze niet vroeg. Op Orange werk gespeeld op eieren en toen 

kwamen ze wel vroeg. De duiven gaan in principe elke week mee op de vluchten. De overjarige duiven 

worden wel eens thuisgehouden, maar de jongere garde gaat toch vaak mee om trainingsarbeid te 

verzetten. 

 

De duiven. 

Ton heeft duiven van verschillende goed spelende liefhebbers op de overnacht. Zonder anderen tekort 

te willen doen wil hij de volgende namen wel prijsgeven. Hij heeft goede van Jelle Posthumus uit De 

Wilp, van Henk de Bree uit Soest heeft hij goede en hij is ook in het bezit van twee goede 

kweekduiven van Jelle Outhuyse uit Harlingen. Enkele toppers hebben zich dit jaar ook weer 

gemanifesteerd. Zo is daar de 2008-1935115, een duivin, die zijn eerstgetekende van Albi was en 

nationaal 17/1.966 vloog en dus de SMN-punten binnensprokkelde. Deze duivin vloog ook al eens een 

eerste nationaal op Cahors. Op St. Vincent was het de 2008-1935155 die met een 18/1.101 als tweede 

getekende voor de SMN-punten zorgde. Op Cahors was een oudje van stal gehaald en wel de 2007-

1095348 die met een 43/3.128 en als tweede getekende een prachtig aantal SMN-punten binnen 

haalde. Al met al waren deze resultaten goed genoeg om als tweede over het jaar 2012 te eindigen. 

Daar de winnaar alle punten heeft binnengehaald met één duif, is het misschien te stellen dat Ton 

eerste is geworden in het klassement met allemaal verschillende duiven! 
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Afsluitend. 

 

Ton van der Walle uit Beerta; een gedreven duivenliefhebber met een visie op duivensport en die de 

doelstellingen duidelijk en helder formuleert en deze doelstellingen probeert te bereiken. Via een 

beredeneerd principe duiven houden en deze duiven laten excelleren op bepaalde vluchten. De basis is 

een aantal klasse duiven die weten wat kopvliegen is. Verder is Ton zuinig op zijn duiven. Wanneer er 

maar enigszins twijfel is aan de forme of de gezondheid dan wordt een duif niet mee gegeven. De 

duiven moeten een kopprijs kunnen vliegen en voor minder doet Ton het niet. Hij laat zilver liggen om 

goud te behalen en dat is een goed streven. Dat het dan ook lukt geeft hem grote voldoening en daar 

is hij trots op. Straks op 27 oktober zal hij het podium terecht mogen bestijgen. Dan grijpt hij zilver, 

maar reken er op dat het best nog eens kan zijn dat hij de komende jaren goud haalt. 

Zilver is in 2012 echt iets om trots op te zijn. Op de bijna grootste afstand op de vluchten in Nederland 

liefhebbers verslaan die zeker 200 kilometer korter vliegen is een geweldige prestatie en dat wil ik aan 

iedereen meegeven, ‘Het is dus mogelijk’ en dat kan alleen als je meedoet! 

Over het lossingbeleid wilde Ton nog kwijt dat het uitgangspunt moet zijn dat een middaglossing een 

middaglossing moet zijn en alleen in bijzonder extreme gevallen zou er een morgenlossing van 

gemaakt mogen worden en dan alleen wanneer het ten voordele is van de duif want een week op een 

lossingplaats bivakkeren is ook niet goed. 

Met deze afsluitende wijze woorden van Ton zien we hem op 27 oktober terug en dan kunnen we hem 

feliciteren met zijn geweldige prestatie! 

 

 
Aike Jan Veninga brengt namens Stichting Marathon Noord de felicitaties over 

 

Auteur: Aike Jan Veninga 
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Tromp-Merkuur 3e kampioen middaglossingen, winnaar Supercup en eigenaar 
beste duif in 3 jaar middaglossingen 
 

Comb. Tromp-Merkuur uit Egmond Binnen pakken het brons op de middaglossingen van de Stichting 

Marathon Noord. 

Het is de maandag middag, na het warmste weekend sinds decennia, dat ik samen met Rob Koeman 

op bezoek ga bij Marcel Tromp en Anne Merkuur in Egmond Binnen. Zij hebben het volgende 

gewonnen in 2012: 3de middaglossing, 1e Supercup Marathon Noord, beste duif in 3 jaar, 2de 

duifkampioen met de 08-1395182 (deze geweldige doffer werd vorige jaar ook 2de van de SMN 

middaglossing) en 2de Criterium der Azen. Dit alles in de SMN. Dat houdt in dat je over enkele 

geweldige duiven moet beschikken om zo hoog en zoveel prijzen te kunnen winnen. 

Wij werden zeer vriendelijk onthaald bij Marcel thuis waar ook de vlieghokken van deze combinatie 

staan. De kwekers zitten bij Anne. 

Marcel, 51 jaar oud, is stukadoor van beroep en is ook actief 

sponsor van de SMN. Verder is hij getrouwd en heeft hij 3 kinderen 

die overigens niet besmet zijn met het duiven bacil. Overigens rijd 

een van Marcels zoons wel iedere week naar Zeeland om de duiven 

van de Pyreneeënclub af te richten. Dit is een clubje van wel 

bekende fondspellers uit de regio Egmond, die de gang in hun 

duiven willen houden. Anne (71 jaar jong) is zijn leven lang 

werkzaam geweest bij een zorgboerderij maar stopt hier dit jaar 

mee. Anne zijn vrouw heeft wel eens (als grapje) verteld aan Anne, 

dat als ze ooit nog eens terug komt op deze aardbol ze een man 

zoekt zonder het wel bekende duiven bacil. Doordat Anne stopt met 

de zorg boerderij gaat hij ook verhuizen naar een appartement in 

Limmen waardoor hij genoodzaakt is te stoppen met de duivensport. 

Ook de gezondheid gaat langzaam achteruit. Hierdoor komt er een 

eind aan de samenwerking tussen Marcel en Anne. Maar ze houden 

wel geregeld contact.  

Deze Combinatie werd in 2010 nog de onaangewezen en 

aangewezen kampioenen van de gehele afdeling 6 van Noord 

Holland. Dat is de hoogt mogelijke klassering die je maar kunt 

behalen.  

 

De accommodatie; 

Het stenen vlieg hok, wat enkele jaren geleden met 

behulp van een gigantische hijskraan is verplaatst in 

de juiste aanvliegroute, is een zeer ruim hok van circa 

12 meter lang verdeeld in 3 afdelingen. Naast dit vlieg 

hok staat nog een hok met open voorkant van circa 4 

meter waar de jongen duiven zich prima in thuis 

voelen. De combinatie vliegt met circa 40 duiven het 

overnachtfond programma. Ze hebben daarnaast 10 

kweekkoppels bij Anne thuis en nog zo’n 60 tal jongen 

duiven. De hokken worden dagelijks 1 maal schoon 

gemaakt als alle oude duiven gezamenlijk, verplicht 

met de vlag, ruim een uur hun trainingsronde doen. 

Verder is er een normale verluchting met grote rennen 

aan de voorkant waardoor ze zeer veel verse lucht 

hebben. Vrij open hokken dus. S ’avonds gaan de 

rennen wel dicht. 

 

 

De verzorging; 

De verzorging van de duiven is eigenlijk vrij simpel. Eén maal daags volle bak met het voer van 

Matador. En door het water puur natuur ingrediënten. Daar de combinatie uitsluitend nestspel vliegt is 

dit dan ook makkelijk te doen. De duiven mogen eten wat ze willen. De duiven worden zo nu en dan 

eens gekeurd maar dit is bij een gezond hok verder niet nodig. Anne zegt, als je zelf niet ziek bent 

neem je toch ook geen pilletje voor wat dan ook!!!! 

De duiven worden voor de eerste vlucht regelmatig afgericht en als de eerste vlucht daar is zorgen ze 

er voor dat ze op de eerste kleine jongen zitten. Daarna zien ze wel hoe het verder gaat verlopen met 
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de neststanden. In de wintermaanden gaan de duiven 3 keer per week los. Verder niet. De jongen 

duiven zijn dit jaar nog niet eens afgericht. Dit doet Marcel wel in het najaar. 

 

Het hokbestand: 

Het hok is opgebouwd uit duiven van Herman Brinkman, Jan Roelofs uit de welbekende Montarlijn, 

Nico Volkens, Cees van der Laan, Martin van Zon met J. Steketee duiven, Peter de Haan en Cor 

Schermer. Van de laatst genoemde liefhebber hebben ze het “Schermertje” deze fijn gebouwde duivin 

is al 3 jaar achter elkaar hun eerste van St. Vincent. Deze duivin komt uit de “Night Hawk” lijn maal 

“Denise” van John Hardebol. 

 

Beste duif in 3 jaar op de middaglossingen 

 

Zij bezitten ook de 08-1395182. Dit is een geweldige blauwe 

doffer welke de laatste 2 jaar 2de duifkampioen wordt van het 

hele werk gebied van de SMN. Deze doffer wordt op de 

middaglossingen van de afgelopen 3 jaar de beste met 7 

prijzen en de meeste punten. Deze titel werd gewonnen door 

in 3 jaar op 9 vluchten het winnen van de volgende reeks 

prijzen:11, 13, 48, 51, 54, 75 en 90. 

 

Winnaar SuperCup Marathon Noord  

 

Om de SuperCup te winnen moeten zoveel mogelijk series 

van twee duiven in de prijzen worden gespeeld op middag en 

ochtendlossingen. Marcel en Anne deden dat het beste want op alle middaglossingen hadden zij beide 

duiven in de uitslag en op Perpignan lukte dat ook waarmee zij de enigen waren die het voor elkaar 

kregen 4 series in de prijzen te hebben. 

 

Op mijn vraag wat ze dit jaar het mooist vonden was dat toch wel de zeer vroege aankomsten van 3 

van de 6 meegegeven duiven op Albi. 5.13, 5.15 en 5.41 uur, 3 pure kopduiven. De “182” was hun 2de 

duif. En uiteraard de diverse kampioenschappen die zij dit jaar mochten winnen. Anne vertelde mij ook 

dat ze enkele jaren geleden de 3de nationaal st. Vincent speelden maar de duif niet hadden gezien. Dus 

te laat gemeld en zij werden uit het concours genomen. De prestatie van de duif blijft maar het is wel 

zuur dat je dan niet in de uitslag staat. Jammer, maar regels zijn regels.  

 

Verder vertelde ze mij dat ze circa 5 jaar lid zijn van de SMN maar dat ze niet alles bijhouden. Dus 

konden ze me niet alle details van de gewonnen kampioenschappen vertellen. Wat ze erg mooi vinden 

aan de Stichting Marathon Noord is dat een ieder gelijke kansen krijgt met de 2 bovenste van de lijst.  

 

 
Namens Marathon Noord bracht Rob Koeman de felicitaties over 

 

Ook de schitterende prijzen en geweldige prijsuitreiking (zij hebben al eerde op het podium gestaan) 

maakt het allemaal bijzonder. Ze hopen dan ook dat deze stichting nog jaren zo door zal gaan. 

Ik wil Marcel en Anne bedanken voor een leuk duiven uurtje en Marcel zijn vrouw uiteraard bedankt 

voor de koffie met gebak. Ik ga er vanuit dat Marcel ook zonder Anne nog vele jaren aan de kop van 

de uitslag te zien zal zijn. En Anne, veel plezier samen met je vrouw in jullie nieuwe woning. 

 

Auteur: John Laan. 
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STER sponsor Stichting Marathon Noord 2011 
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Arie Pastor kampioen ochtendlossing 
 

Na Perpignan kunnen we de diverse kampioensschappen weer gaan opmaken. Een van de meest 

aansprekende kampioensschappen is die van de SMN middag- en ochtend lossingen. Dit zijn 2 aparte 

kampioenschappen. Het gaat er hierom, dat je bij de ochtend lossingen op Barcelona, Marseille en 

Perpignan 1 van de bovenste 2 van de lijst zo vroeg mogelijk weet te klasseren. U moet er dan wel 

rekening mee houden dat, alleen maar dan ook alleen, de allerbeste duiven hier, door de allerbeste 

liefhebbers in het grote werkgebied van de SMN aan meedoen. Dus de absolute TOP onder de duiven 

in Nederland. 

 

Het was dit jaar de gepensioneerde Arie Pastor uit 

Amsterdam die dit jaar voor het eerst meedeed aan deze 

competitie de ochtendlossing (vanaf 2009 doet hij ook mee 

met de middaglossingen), en die direct met deze 

felbegeerde prijs aan de haal ging. 

 

De woensdag na Perpignan had ik een afspraak met Arie om 

over dit behaalde succes te gaan praten. Ik werd uiterst 

vriendelijk door Arie en zijn vrouw Rinske ontvangen met 

een lekker bakkie koffie. Arie die tegenwoordig (na een 

arbeidsleven bij de TNT post) voltijd duivenmelker is, en 

ook bijvoorbeeld de duiven van vriend Jaap Bochem en de 

duiven van zijn door ziekte gevelde buurman verzorgt, heeft 

het hier dus behoorlijk druk mee. Des ondanks weet hij als 

kleine melker zijn duiven optimaal voor te bereiden op het 

grote werk. 

 

Arie zit als sinds zijn geboorte tussen de duiven. Die van zijn opa en van zijn vader. Dus met recht, 

met de paplepel groot gebracht tussen de duiven.  

Voorheen deed hij aan alles mee. Een echte programma speler. Hij won dan ook zo’n beetje alles wat 

er ook maar te winnen viel op duivensport gebied.  

In 2005 deed Arie ook een keer mee op Bordeaux. Hij won de 1st prijs in Noord Holland. Tja, dan gaat 

dit naar meer smaken en zo werd de aandacht van de duivensport verschoven naar het grotere werk. 

Via het kopen van een bonnetje van Comb. Verwaij-Castricum en Peter de Haan kwam hij in het bezit 

van enkele hele leuke overnachtfond duiven. Zijn soort werd verder uitgebreid met duiven van 

Wijnand van Zelst. De 1st duif van Barcelona heeft Arie van hem gehad. Ook kanjers van Cor Lof uit 

de “35” lijn en duiven van Jaap Bochem en Hoppe Begovic (oa de 1st St. Vincent) zitten op de hokken 

van Arie. 

 

De duiven van Arie huizen op een wel heel bijzonder hok. 

Een oude schuur van circa 7 meter lang en 2, 6 meter 

diep is omgebouwd tot duivenhok. Hij heeft in de zomer 

maanden circa 18 vliegkoppels waarmee hij in deze 

ruime hokken prima mee uit de voeten kan. Veel lucht en 

dit word ook nog eens dmv vloerverwarming constant 

ververst. Het zijn zeer droge hokken. Vanuit deze hokken 

worden dan ook fabelachtige mooie prestaties neergezet. 

Arie probeert wel zoveel mogelijk zijn duiven op standjes 

te brengen en berekend dus veel van te voren. Dit lukt 

niet altijd maar over het algemeen weet hij welke duiven 

waar naartoe gaan. 

 

 

Voor de competitie van de SMN pakte hij als volgt: 

Barcelona: de 05-009 een rode duivin (4 dagen jong) met al 14 prijzen. Zij ging als 1st getekende de 

mand in en zij zat 10de in de SMN, 14de provinciaal en 80st nationaal. 

Marseille: de 06-024 een late doffer die ook nog nooit gemist heeft. (ook op 4 dagen jong) Hij ging 

als 1ste getekende de mand in en zat 4de in de SMN, 7de provinciaal en 32st nationaal. 

Perpignan: de 08-637 (2de getekende) een kras doffer vloog op 5 oude pennen en een jong van 12 

dagen oud. Hij zat in de top van de uitslag van de SNM en pakte de 6de provinciaal en de 113de 

nationaal. 
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Drie top prestaties met je aangetekende duiven is KLASSE. Het is dan ook niet voor niets dat Arie de 

kampioen van de ochtend lossingen is geworden in de SMN. 

 

Wat de voorbereiding betreft naar deze grote fondvluchten zegt Arie: ze moeten zoveel mogelijk 

worden ingespeeld. Dus iedere week mee. Alleen de overjarige gaan niet naar de dagfond vluchten. 

Verder zelf veel wegbrengen. Met andere woorden de gang erin houden!!! 

Wat het voeren van de duiven betreft is Arie nogal simpel. Het moet vetrijk voedsel zijn. Dit zit in 

Versele Lage voer. Maar ook snoepzaad, energie mix en tovo hoor in de dagelijkse maaltijden van deze 

topduiven thuis. Medisch gezien ook niet teveel poespas. Wel de verplichte entingen en altijd na de 

vlucht gaat er een dag BS in het water. Voor het inkorven gaat er orni 3 in het water en daarnaast 

gebruikt hij het “witte neuzen” middel van “de Weert”. Als laatste geeft Arie enkele weken voordat het 

echte werk gaat beginnen 5 dagen een geelkuur. Niet meer en niet minder.  

De circa 35 jongen duiven krijgen helemaal niets. Deze huizen overigens in een tuinhok van circa 6 

meter. Zij hebben ook alle ruimte. De jongen worden pas in het najaar afgericht. Dit geeft minder 

verliezen onder de jongen!! 

In de wintermaanden houdt Arie circa 50 duiven aan. Die worden dan om de dag los gelaten en 1 keer 

per dag voorzien van vers voer en water.  

 

Op de vraag wat Arie de mooiste prestatie tot nu toe vond, was het toch wel deze overwinning in de 

SMN. Winnaar worden tussen alle gevestigde grote namen is wel heel mooi. Maar ook de provinciale 

overwinning van Bordeaux 2005 vond hij geweldig. 

De meest vervelende ervaring die Arie had in de duiven sport was het uitvallen van de klok vlak voor 

dat je kampioen kan worden. 

 

Verder wilde Arie namens mij een ieder bedanken die deze sport mogelijk maakt. Maar een speciaal 

woord van dank ging uit naar Frits van Duin en zijn vrouw Cobi die toch maar weer iedere keer (het 

maakt niet uit hoe laat of vroeg) een ieder vriendelijk telefonisch te woord staat tijdens het melden 

van de duiven. En dit doen ze al jaren. Klasse. 

Ook de wijze waarop de Stichting Marathon Noord naar zijn leden toe treed spreek Arie enorm aan. 

Alles is zeer overzichtelijk en zeer professioneel uiteen gezet. Ook dank aan de  vele sponsoren van de 

SMN die dit voor ons allemaal mogelijk maken.  

 

Als laatste wil ik Arie en zijn vrouw Rinske hartelijk danken voor hun gastvrije ontvangst en wij zullen 

vast nog veel meer horen van deze TOP duivenmelker. 

 

 
Namens Stichting Marathon Noord was het Wim van Dorrestein die de felicitaties overbracht. 

 

Auteur: John Laan. 
Advertentie 

 

Gebr.  P.C. Jacobs. 

 

Sterk in het zware werk 
 

Ringdijk 16  

1188WC Amstelveen  

Tel: 0297-582580  
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Jurrian v. Amerongen 2e kampioen - 1e Criterium der Azen ochtendlossingen 
 

In Soest korft de auteur van dit verhaal altijd zijn duiven in voor de Nationale Concoursen en de ZLU-

vluchten. Afgelopen seizoen werd op de ZLU-vluchten het inkorfcentrum een stuk interessanter. Een 

aantal liefhebbers uit Utrecht en Omgeving kwamen naar Soest om in te korven. Naast de nodige 

gezelligheid werd hierdoor de competitie onderling van een hoger niveau en is het nog leuker om een 

1e prijs te pakken van het inkorfcentrum. Eén van deze ‘nieuwelingen’ was Jurrian van Amerongen uit 

Bunnik. Deze ‘jonge’ liefhebber van 33 jaar staat al heel wat jaren zijn mannetje op de grote 

fondvluchten. Vooral op de vluchten met een ochtendlossing staat hij regelmatig bij de kop van de 

uitslag, zowel nationaal als internationaal. Het afgelopen seizoen liet hij weer meermalen van zich 

spreken en dit resulteerde o.a. in de bovengenoemde kampioenschappen bij de unieke competitie van 

de Stichting Marathon Noord. NIC Soest mag trots zijn op hun inkorvers in het ZLU-spel en dit jaar 

met name op Jurrian van Amerongen uit Bunnik. Samen met Hans Wolfsen mocht ik hem namens de 

Marathon Noord feliciteren met deze mooie kampioenschappen. 

 

De liefhebber 

Jurrian is van beroep slager en woont samen met zijn moeder en twee 

mooie grijze jachthonden in een mooi gelegen huis met een even zo’n 

mooie tuin aan de rand van de bebouwde kom van Bunnik. In deze 

tuin staan twee hokken van samen ongeveer 20 meter. Hierin huizen 

rond de 100 vliegduiven en 80 jongen. In de schuur zitten nog 10 

koppels kweekduiven. Onze 33 jarige Kampioen uit Bunnik speelde tot 

en met 2006 samen met zijn vader. Samen met hem heeft Jurrian vele 

vroege prijzen en veel kampioenschappen bij elkaar gespeeld. Sinds 

het overlijden van zijn vader(najaar 2006) moet Jurrian het allen 

doen, al krijgt hij wel hulp van zijn moeder bij het loslaten en voeren 

van vooral de jonge duiven. Met het onderhoud van de hokken en als 

het nodig is met het verzorgen van de duiven, helpt Menno Vernooij 

uit Bunnik Jurrian. De hulp van moeder Van Amerongen en Menno is 

een verlichting voor Jurrian die regelmatig op zaterdag moet werken 

en doordeweeks vaak pas om half zeven thuis is. Vanaf 2007 speelt 

Jurrian onder zijn eigen naam en heeft hij het alleen voor het zeggen. 

Ging het samen met zijn vader al goed, in zijn eentje zijn de prestaties 

alleen maar constanter geworden. Jurrian is minder precies, mede 

door zijn drukke baan, en de marathonduiven hebben dat blijkbaar ook 

niet nodig. 

 

De opgebouwde stam marathonduiven 

Tot aan 1996 werd er in Bunnik het programmaspel gevlogen met de duiven. Vanaf 1996 is de 

aandacht langzamerhand verlegd naar de vluchten met de grote afstanden, de marathonvluchten. In 

1996 werden hierom de eerste fondduiven aangeschaft. Deze eerste fondduiven kwamen van de 

familie Van Houten uit IJsselstein. Deze duiven deden het gelijk goed in Bunnik. Vanaf 2004 kwam er 

wat vers bloed bij met duiven van Gerard van Tuijl uit Hellouw. Hier werden 20 duiven uit de kwekers 

bijgehaald. Enkele van deze duiven hebben toppers voortgebracht. In de laatste jaren kwamen er 

duiven bij via samenkweek en door het ruilen met verschillende liefhebbers als Gilbert van de Berg, 

Edwin Berrevoet en Jay Lissenberg uit Utrecht en Henk en André Vermeulen uit Zeist. Eén van de 

stamduiven van Jurrian is uit een samenkweek. ‘Opa van Brakelé,’ die bij Gilbert van de Berg zat, is 

gekoppeld geweest aan een duivin van Edwin Berrevoet, die Jurrian van hem kocht toen Edwin 

overstapte naar het kortere werk. Een doffer uit deze koppeling is één van de beste kwekers van onze 

duivenmelkende slager. Van Cees Galjé (IJsselstein) kwamen duiven van Martin Vinkenborg uit 

Volendam en verder heeft Jurrian wat duiven uit ‘de Paasborst,’ rechtstreeks en via Tom van de Kamp 

uit Wijk bij Duurstede. Met goede duiven kun je zelf goede duiven kweken en dat bewijst deze 

fondspeler uit Bunnik al weer wat jaren. 

 

Het afgelopen seizoen  

Het begin van het seizoen 2012 was voor Jurrian niet geweldig. Je mag rustig zeggen dat het een 

teleurstelling was en op het gebied van verliezen direct  ‘een flikse klap in het gezicht.’ Het seizoen 

begon met Aurillac waarop onze hoofdrolspeler uit Bunnik tien duiven verspeelde en op dezelfde dag 

drie toppers miste van een midfondvlucht vanuit Sezanne. Slechter kun je het fondseizoen niet 

starten. Na een tijdje werden er twee duiven opgegeven. Eén zat in Groningen en één zelfs in 
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Denemarken. Jurrian haalde de duiven op. Deze duiven wonnen later in het seizoen beiden nog prijs. 

Eén won prijs op St. Vincent ZLU en de ander op Perpignan. 

Na het slechte begin begon het te lopen in Bunnik. Was het op Pau nog rustig met een 426e nationaal 

tegen 2.651 duiven. Later werd het alleen maar beter. Op Bordeaux had Jurrian 14 jaarlingen mee. Hij 

begon met de 13e nationaal en ging verder met 229, 243, 557, 592 enz en had 10 prijzen tegen 4.226 

duiven. Op St. Vincent ZLU speelde hij de 78e en 296e nationaal tegen 3.163 duiven. Op Narbonne 

speelde hij 6 duiven en pakte de 319e, 554e en 716e nationaal tegen 4.303 duiven. Op Bergerac met 

een ochtendlossing pakte Jurrian de 8e prijs op teletekst. De week ervoor speelde Jurrian 11 jaarlingen 

op Cahors en hij begon met de 40e nationaal en pakte 6 prijzen. 

De volgende drie vluchten telden voor het kampioenschap van de Marathon Noord. De eerste vlucht 

was traditiegetrouw Barcelona. Jurrian speelde 3 duiven en pakte 3 prijzen. In de ZLU was dit goed 

voor 157e, 762e en 1186e nationaal tegen 6.392 duiven. Marseille is niet een favoriete vlucht voor 

Jurrian: ‘Hierop heb ik best vroege duiven gepakt, maar ik ben evenzoveel goede duiven op deze 

vlucht verspeeld. Ik speel daarom altijd maar een duifje of vier.’ Een vreemd voorbeeld van zijn 

ervaringen op Marseille is de volgende. Enkele jaren terug speelde hij een paar toppers en een 

opvanger op Marseille. Deze opvanger vloog teletekst en de andere toppers verspeelde hij. Een jaar 

later verspeelde hij op Marseille deze opvanger. In 2012 gingen drie duiven naar Marseille. Twee 

wonnen prijs: 127e en 333e nationaal tegen 3.680 duiven. Perpignan was voor de Noordelijke helft van 

Nederland een rotvlucht. Hij regende in deze regio pijpenstelen compleet met onweer. Toch pakte 

Jurrian zijn tweede getekende (belangrijk voor de SMN) op plek 338 nationaal.  

 

De prijzen in de Marathon Noord competitie op een rijtje: 

Barcelona:  20e (2e get) en 100e  (1e get) 

Marseille: 22e (2e get) en 46e (1e get) 

Perpignan: 26e (2e get), 1e getekende is verspeeld 

 

Deze prijzen zijn goed voor de kampioenschappen op de ochtendlossing: 2e Kampioen en 1e Criterium 

der Azen. ‘De eerste Kampioen Ochtendlossing van de SMN, Pastor uit Amsterdam, heeft het 

kampioenschap verdiend van mij gewonnen,’ vertelt Jurrian eerlijk en vol lof over de 1e Kampioen 

Ochtendlossing, ’Hij heeft tenslotte op alle drie de vluchten voor mij gezeten. Op een betere manier 

kun je niet verslagen worden.’ Bij de ZLU hoopt Jurrian hoge ogen te gooien bij de kampioenschappen 

van de Nationale Marathon en West Europese Super Marathon (WESM). 

 

De toppers van 2012 

‘De 577’ van 2008 werd ook nog eens 3e duifkampioen over de laatste 3 jaar. Zij won in 2012 in de 

SMN competitie de 100e Barcelona en de 26e Perpignan, in 2011 de 53e Barcelona en de 59e Perpignan. 

In 2010 won ze de 7e Perpignan. Een mooie serie in drie jaar tijd. Deze duivin won in de ZLU in 2010 

de 54e nationaal duivinnen en in 2009 als debuterende jaarling de 76e nationaal Bordeaux jaarlingen 

tegen 5.235 duiven. Ze komt uit ‘Lenneke,’ die de 2e nat. Narbonne duivinnen won (soort Van Houten 

x Vermeulen) maal een doffer van Van Houten. 

Jurrians eerste duif van Barcelona komt uit een doffer van Ad Valk uit Hank (soort De Heijde) met een 

duivin van Gerard van Tuyl (lijn Perpignan-Twin). Jurrians eerste duif van Marseille is een duif van 

Cees Galjé (100% Vinkenborg). De tweede duif van Marseille komt uit zoon van ‘Opa’ (van Harry 

Brakelé) via Gilbert van de Berg met een dochter van de 1e nat. St. Vincent van Vermeulen uit Zeist. 

 

Systeem 

Jurrian speelt met de duiven nestspel op de overnachtvluchten, meestal op 5 dagen jongen, waarbij 

het liefst het hele koppel gespeeld wordt. Tijdens het opleren worden de duiven op weduwschap 

gespeeld. In februari worden de duiven kort gekoppeld om aan de broedhokken te wennen. Als ze een 

paar dagen gebroeid hebben, komen ze op weduwschap. De duiven worden goed ingespeeld en 

opgeleerd naar Hank, St. Job in ’t Goor en af en toe ’s avonds naar Meerkerk. De duiven die gespeeld 

worden in het weekend dat komt worden op een lapvluchtje één voor één gelost, andere keren gaan 

ze gewoon met de hele groep gelijk eruit. De duiven krijgen in het vliegseizoen een mengeling van de 

Patagoon en Mariman aangevuld met Zoontjes. Naar de vlucht toe krijgen ze hiernaast een mengeling 

van Tovo, P40, groentekorrels, opvoerkorrels, hennep, sojabonen, rijst, pinda’s en snoepzaad. Deze 

mengeling komt via Nico de Lang. Drie weken voor de vluchten worden de duiven gecontroleerd door 

een dierenarts. De duiven die meegaan op een overnachtvlucht krijgen de week ervoor twee dagen 

ornikuur in het water voor de luchtwegen. De ene keer komt dit van De Weerd en de andere keer van 

Van der Sluijs. Dit om resistentie te voorkomen. Bij thuiskomst van een marathonvlucht krijgen de 

duiven een geelpil. 
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Tot Slot 

Jurrian van Amerongen uit Bunnik heeft een heel goed seizoen gehad in 2012 en heeft een paar hele 

mooie kampioenschappen gehaald bij de Marathon Noord (SMN). Samen met Hans Wolfsen (die hem 

namens de SMN de bloemen overhandigde) en mijn vader mocht ik een ochtend lang met hem gezellig 

praten over de duiven, de verzorging, de voorbereiding op de vluchten en het opbouw van het 

duivenbestand. Dit is altijd een mooi moment op je eigen visie kritisch te bekijken. Dit geldt voor alle 

aanwezige duivenliefhebbers. Jurrian en moeder van Amerongen: bedankt voor de leuke ontvangst en 

de gezellige ochtend. Geniet samen nog maar eens na van dit mooie seizoen 2012 en veel geluk en 

gezondheid voor de toekomst gewenst. 

 

 
Namens Stichting Marathon Noord bracht oud voorzitter Hans Wolfsen de felicitaties over. 

 

Auteur: Jaco van Nieuwamerongen 
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Jos Pepping 3e kampioen ochtendlossingen 
 

Jos Pepping uit Egmond aan de Hoef wint het brons op de ochtendlossingen van de Stichting Marathon 

Noord. 

Na een bezoek gebracht te hebben bij Arie Pastor (1ste ochtendlossing) en Tromp-Merkuur (3de 

middaglossing) was het nu de beurt aan Jos Pepping waar ik op bezoek mocht gaan omdat Jos de 3de 

plaats opeiste op de ochtendlossingen van de SMN. Drie Noord Hollandse liefhebbers van de 6 te 

winnen ereplaatsen over het gehele werkgebied van de SMN geeft wel aan hoe vreselijk hard er met 

de duiven op beide onderdelen gespeeld word in Noord Holland. 

Wederom was het stralend mooi weer, dat ik samen met Rob Koeman op bezoek ging bij de 

keizerkampioen 2009-2010 en 2012 van de FCNH . Jos (onderaannemer van timmerwerken) is zo 

langzamerhand niet meer van het podium weg te denken en behaald dan ook in allerlei competities 

topnoteringen met zijn duiven. Het is te veel om op te noemen wat Jos de laatste jaren heeft binnen 

gesleept. 

Tja, wat moet ik nu nog opschrijven over een topmelker waar zo 

ongeveer alles al over geschreven is. Ik begin maar bij Teun Pepping, 

de zoon van Jos, die mee was gekomen met zijn vader en trots zijn 

eigen duiven aan ons toonde. Jos woont samen met zijn vriendin en 

zij hebben samen 3 kinderen waarvan alleen Teun ook besmet is 

geraakt met het duivenmelkers bacil. Als er aan Teun gevraagd wordt 

wat zijn moeder van de duiven vind is het antwoord. Niets aan. 

Eerlijk en duidelijk. Maar zoals we weten is de duivensport voor 90% 

een mannen aangelegenheid. Maar Teun en zijn vader Jos kunnen 

zich helemaal uitleven op de hokken die bij Jos zijn moeder en zijn 

broer, op het erf staan.  

Jos heeft al vanaf 1977 duiven en is hiermee in aanraking gekomen 

via een vriend van hem. En vanaf 2006 actief deelnemer van de SMN.  

Nu staat er bij Jos circa 30 meter hok verdeeld in 14 afdelingen en 

houdt hij hierop in de wintermaanden circa 150 duiven. Soms wat 

meer ivm de vele duiven die door de havik worden gepakt. Jos kweek 

extra duiven om deze verliezen op te vangen. Heel vervelend maar 

dat in nu eenmaal de natuur. Opvallend is wel om te zien dat alle 

duiven gewoon buiten zitten en ook de gehele dag de vrijheid 

hebben. Ze zien er ook buiten gewoon goed uit. Open hokken dus 

veel zuurstof doet ze buiten gewoon goed. Wat betreft het schoonmaken zegt  Jos dat in het seizoen 

de hokken 1 keer per dag worden schoongemaakt. In de winter is dat 1 maal per week. Dan gaan 

overigens de oude duiven niet meer los. De jongen duiven daarin tegen gaan de hele winter naar 

buiten voordat ze in het voorjaar voor het eerst worden afgericht. Dus als jong worden ze niet weg 

gebracht. Dit systeem hanteert Jos nu enkele jaren en het gaat buiten gewoon goed met de jaarlingen 

als deze eenmaal gespeeld worden. Deze jaarlingen worden tot en met  de 2de dagfond gespeeld en 

daarna gaan ze naar de overnacht. 

 

Jos speel zijn duiven op nest bij voorkeur op eieren. Maar hij laat zijn duiven gaan en ziet dan wel wat 

de stand gaat worden.  Op het moment dat Jos ziet dat de duiven in vorm komen dan pas geeft hij ze 

mee op de overnachtfondvlucht van die week. Hij gaat niet zijn duiven op bepaalde vluchten 

voorbereiden. Hij wacht gewoon het juiste moment af. Dit geeft wel aan dat Jos een buitengewone kijk 

heeft op zijn duiven. Wat Jos me ook vertelde was dat hij zijn duiven in het voorjaar iedere week mee 

geeft en in de club of met het “karretje” van de “Pyreneeën club”. De gang erin houden. Waar heb ik 

dat eerder gehoord cq geschreven!!! 

Wat het voeren betreft is het allemaal vrij simpel: volle bak en diverse soorten door elkaar heen. P40 

korrel en snoepzaad. Medisch gezien is het al niet veel anders. Hier is het af en toe een kuurtje tegen 

de coccidiose en geel  op de eerste broed. Verder af en toe een pilletje daar waar nodig. 

De duiven die voor dit succes in de Stichting Marathon Noord hebben gezorgd zijn: 

Op Barcelona de nestduivin 08-1393502 die als 1st getekende mee ging.  Zij won oa:   5de nationaal 

Pau 2011 duivinnen en de 21st nationaal Pau 2011 totaal. 40st nationaal Perpignan 2010 duivinnen en 

ook nog de 80st nationaal Barcelona 2012 duivinnen.                                                                               

Op Marseille was het de nestdoffer 08-1407775 die ook als 1st getekende werd ingekorfd. Hij won oa: 

20st nationaal Marseille 2010, 89st nationaal Marseille 2012 en de 106de nationaal Marseille 2011. Hoe 

zal Jos deze “775”gaan noemen??  Op Perpignan was het de 09-1047293. Deze stond als 2de op de 

lijst. Hij won oa: 6de provinciaal Mont de Marsan tegen 994 duiven 2012 en de 9de provinciaal Cahors 

tegen 3150 duiven 2011.  Zoals u kunt lezen zijn dit allemaal kanjers van duiven die Jos naar deze 

mooie overwinning hebben gebracht. 
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Jos zijn hok is opgebouwd met duiven van de Comb. Blokker X Staf Theeuwes uit Poppel België. Maar 

er zitten ook duiven van Marlon Kok, Martijn de Groot en Jan Roelofs. 
 

Op de vraag wat Jos het mooiste vond in zijn duiven loop baan werd het stil. Tja eigenlijk is dat teveel 

om op te noemen. 

Het meest vervelende vind hij de roofvogels die onder andere al zijn knappe jaarlingen van vorige jaar 

hebben opgegeten. Dit waren duiven met veel potentie voor de toekomst.  
 

Als we Jos vragen wat hij vind van de SMN is hij zeer lovend over hoe alles wordt georganiseerd. Maar 

wat hij (maar ook ikzelf) niet begrijpt is hoe de puntentelling tot stand komt. Dit is een soort 

parabolische telling. Ook Rob had hier geen passend antwoord op. Verder is het een TOP organisatie 

met veel vrijwilligers en sponsoren die dit allemaal mogelijk maken. 
 

 
Namens Stichting Marathon Noord bracht Rob Koeman de felicitaties over 

 

Als laatste wil ik Jos en Teun bedanken voor het gastvrije ontvangst. Ik ben ervan overtuigd dat ook 

Teun net zo’n goede duivenmelker kan worden als zijn vader. 
 

Auteur: John Laan. 
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Jan Schreurs heeft beste duif over 3 jaar op de ochtendlossingen 
 

Een prestatie reportage te hebben in het kampioenenboek van Marathon Noord, is al een hele 

prestatie. Maar het is heel bijzonder als je als liefhebber vanaf 2008 er dit jaar al voor de 3e keer in 

staat. 

In 2008 als 1e kampioen ochtendlossingen, in 2011 als winnaar van de “Herman van de Velden Trofee” 

en deze keer als de bezitter van de beste duif over de laatste 3 jaar op de middaglossingen. 

Eigenlijk hoeven we dus Jan Schreurs uit Nieuw Vennep niet meer aan u voor te stellen maar dat doen 

wij toch omdat deze sympathieke liefhebber het verdient. 

 De nu 66 jarige duivenliefhebber is door zijn jongere broer in 

aanraking gekomen met duivensport. Jan is 15 jaar werkzaam 

geweest als metselaar. Hij heeft ook de stenen van zijn huidige 

woning en het duivenhok op elkaar gestapeld. Na de periode in 

de bouw is Jan ook 31 jaar actief geweest als PTTer, (wat was 

dat ook alweer voor een beroep in deze internet tijd?)  Zijn 

vrouw Sina heeft in deze jaren ook een steentje bijgedragen aan 

de verzorging van de duiven. Nu Jan met pensioen is doet ze 

alleen nog wat administratieve werkzaamheden en assisteert in 

de vereniging o.a. bij de jaarlijkse barbecue. Jan en Sina hebben 

2 kinderen en 4 kleinkinderen. Deze hebben niks met de 

postduivenhobby van hun ( groot)vader. 

 

De accommodatie:  

Deze bestaat uit een stenen hok van 12 meter en een houten hok 

met een lengte van 3 meter. Wat opvalt, is de hoge kap en de 

diepte van de hokken. Dit betekent dat er veel frisse en verse 

lucht aanwezig is. Verder zijn geen bijzonderheden te melden 

over de hokken dus geen verwarming of mechanische ventilatie 

aanwezig. Wel worden ze dagelijks schoongekrabd. Dat de 

hokken goed zijn bewijzen de prestaties.  

 

Duiven: 

Het duivenbestand bestaat voor het grootste gedeelte van het soort Nico Volkers, via Peter de Haan en 

Dick Pennings en Van Cees de Jong uit Lepelstraat. Ook heeft Jan enkele goede duiven van 

duivenvriend Ben van Kempen gekregen. Het onderling ruilen van duiven of eieren met andere 

liefhebbers heeft de voorkeur van Jan. Hij vindt dat de bedragen die gevraagd worden voor duiven de 

laatste jaren de pan uitgerezen zijn. 

In de winter worden er ca. 100 duiven overgehouden in Nieuw Vennep. Dit zijn 14 weduwnaars die op 

de klassieke wijze worden gespeeld en 25 nest koppels waar zowel de doffer als de duivin van 

meegaan op de vluchten. Op de vraag of er kweekduiven zijn kregen wij als antwoord wel 10 koppels 

“vasthouders”.  Bescheidenheid dat siert de mens en duivenliefhebber Jan Schreurs . 

 

De beste duif over de afgelopen 3 jaar Middaglossingen Marathon Noord. 

De beste duif is de NL. 07- 1637734 van Jan Scheurs is de beste duif middaglossingen over de jaren 

2009, 2010 en 2011 geworden met 5 prijzen en 4969.10 punten. De “737” heeft ondanks zijn 

prestaties geen naam gekregen. 

Op de 2e plaats is geëindigd de NL.05-2099826 ook met 5 prijzen en 4934.72 punten van Jan 

Doppenberg. Als 3e staat Jurian van Amerongen met zijn NL.08-1298577 ook met 5 prijzen en 

4916.15 punten. Als we er dan van uitgaan dat een duif op de ochtendlossingen 2x per jaar gespeeld 

kan worden dan kunnen we spreken over 3 topduiven. 

De “734”heeft geen naam gekregen en is een donker kras doffer. Die zijn prijzen verdiend heeft als 

nestdoffer. De beste stand voor inkorven was op een jong van een dag of 7. 

In zijn stamboom komen wij aan vaderskant de namen tegen van Peter de Haan, van B. van Peppel en 

Nico Volkens en aan moederskant die van Cees de Jong en Gebr. Hagens. 

 

Dat het seizoen 2012 een top seizoen was voor Jan Schreurs bewijzen de volgende resultaten. 

Pau:    2 mee   2e en 495e nationaal 

Mon de Marsan: 6 mee  10e en 30e Sector 2 5 prijzen 

Narbonne:  8 mee  95e en 235e   4 prijzen 

Bergerac:  7 mee  16e en 32e Sector 2 3 prijzen 

Marseille:  7 mee 155e en 184e   3 prijzen  
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Op de vraag wat is de mooiste herinnering in de duivensport hoeft  niet lang te worden nagedacht het 

1e kampioenschap Ochtendlossingen Marathon Noord 2008. Het vervelendste is de afgunst van 

liefhebbers onderling en het verspelen van goede duiven. 

 

 
Namens Marathon Noord waren het Herman van der Velden (oud penningmeester) en  

Hans Wolfsen (oud voorzitter) die de felicitaties overbrachten. 

 

Wij wensen Jan en Sina samen nog vele gezonde jaren toe. 

 

Auteur: Wim van Dorrestein 
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Henk van Roest winnaar “Herman van der Velden Trofee” 
 

Deze trofee kan gewonnen worden door de liefhebber die de meeste punten behaald op zowel St. 

Vincent als Barcelona, met zijn eerste duif. Het is nu al traditie dat onze gouden spelddrager Herman 

van der Velden zelf de winnaar gaat feliciteren en de bijbehorende bloemen overhandigd. In 2011 is 

deze trofee voor het eerst vervlogen en gewonnen door Jan Schreurs uit Nieuw Vennep, gelegen in de 

Haarlemmermeerpolder. Ook dit jaar moesten we weer naar deze polder en wel naar het plaatsje 

Zwanenburg. Als je dan in de auto zit met 2 goudenspelddragers van Marathon Noord t.w. Herman van 

der Velden, mede oprichter van onze stichting, en Hans Wolfsen, oud voorzitter dan wordt er 

onderweg niet alleen over duiven gesproken. Zo gebeurde het dat ondergetekende les kreeg over het 

ontstaan van de polder en over buizen en putten, die daar in de grond zitten, van deze heren. 

Wist u dat de polder een oppervlakte heeft van 18.000 hectare en dat 3 gemalen de Leeghwater, de 

Lynden en de Cruquius deze polder in de periode van 1848 tot 1852 hebben droog gemaald. Er is toen 

ca. 800 miljoen m3 water uit de polder gepompt. 

Nu weer terug waarvoor wij naar de polder zijn gereden n.l. het huldigen van de winnaar, Henk van 

Roest uit Zwanenburg met de volgende prijzen: 
 

   27e  op St. Vincent en de 16e  Barcelona. 
 

Deze 63e jarige is duivenliefhebber is getrouwd met Sijtje. Zij hebben 2 kinderen die geen 

belangstelling hebben voor de hobby van hun vader. Als jonge jongen is Henk vroeg besmet geraakt 

met het postduivenvirus, dit heeft hij opgelopen in de voerwinkel van zijn vader waar veel liefhebbers 

uit de buurt kwamen bijpraten. 

Henk begint om 4.30 uur als inkoper op de bloemenveiling van Aalsmeer. Heel begrijpelijk is dat hij 

daarom blij is met de steun van zijn duivenvriend, Frits de Goede die in de periode van half april tot 

begin augustus de duiven in de morgenuren verzorgt. Ook bij het selecteren en het koppelen van de 

duiven wordt Henk geadviseerd door Frits. Eigenlijk kunnen wij hier spreken van een combinatie. 
 

Hok en duiven. 

In Zwanenburg heeft Henk de beschikking over een zolderhok, boven de garage, met een lengte van 9 

meter is onderverdeeld in 3 afdelingen. Hier huizen 24 koppels duiven die op dubbel weduwschap 

worden gespeeld. Henk speelt alleen op de overnachtvluchten. Ook staat er in de tuin een hok van 

ruim 3meter waar hij 16 kweekkoppels heeft zitten. In de winter worden ca. 10 duiven extra 

aangehouden voor reserve. Er worden zo’n 60 Jongen gekweekt die in een ruim hok van 8 meter 

worden geplaatst. Deze worden in 2 groepen verdeeld en op de jonge duiven- of natourvluchten 

worden gespeeld. De hokken worden dagelijks schoongemaakt.  

Het duivenbestand bestaat uit het merendeel uit van Loon en duiven van Peter de Haan, in de 

stambomen komen wij regelmatig de naam van Nico Volkens tegen. Sinds enige jaren zijn er ook 

duiven bij Peet Solleveld en Paloma aangeschaft. Deze stammen af van Florizone uit België. Henk 

koopt regelmatig een bon op internet van de een en dezelfde liefhebber. 

De duif die de 27e St. Vincent heeft gevlogen is een duivin, de NL.07- 1634415  uit een rechtstreekse 

duif van H. Eijerkamp en Zn ( Aardenlijn). Van moeders kant duiven van Peter de Haan. De 16e 

Barcelona is gewonnen door een doffer, de NL. 06-2051183. Deze is komt van zowel vader- als 

moederskant uit duiven van Peter de Haan. 
 

Zo maar wat vragen en antwoorden. 

Wat is de mooiste herinnering in de duivensport? Het 

behaalde 4e kampioenschap in de fondspiegel en ook het 

winnen van de Herman van de Velden trofee. 

Wat is het vervelendste? Verspelen van goede duiven. 

Negatief in de duivensport is de huidige ontwikkeling van 

liefhebbers die grote aantallen duiven inkorven ( de 

commerciële hokken ) 

Over Marathon Noord niets dan lof. Wel stelde hij de 

vraag of er wordt gedacht aan een meld systeem van de 

duiven tijdens de vluchten op de site. 

Voor kleine liefhebbers heeft Henk veel bewondering en 

noemde speciaal Arie Pastor uit Amsterdam die dit jaar 1e 

kampioen ochtendlossing Marathon Noord is geworden. 

Wij wensen Henk, Sijtje en Frits nog vele gezonde en gezellige jaren toe. 

 

Auteur: Wim van Dorrestein 
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren 

 

 Middaglossingen   

2012 P.J. vd Berg & Zn, Benschop 1992 Dhr. van de Berg Zutphen 

2011 F.J. Brinkman, Raalte 1991 Comb. Kaspers-van Driel Badhoevedorp 

2010 Wim de Ruiter, Loerbeek 1990 Gebr. Bierhof Leuvenheim  

2009 Wout van den Hoek, Putten 1989 Dhr. Reekers Vriezenveen 

2008 Comb. Bosman, Doetinchem   1988 Dhr. van de Brink Renkum  

2007 J. Derksen, Etten 1987 Dhr. de Boer Twello 

2006 Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht 1986 Dhrn. Woord & Zn Urk  

2005 Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht 1985 Gebr. Bisseling Apeldoorn  

2004 Jurriëns Sr. en Jr. Brummen 1984 Gebr. Bisseling Apeldoorn 

2003 Wegens vogelpest geen competitie 1983 Dhr. Hubert Enschede 

2002 Dhr. N.C. Volkens Bergen N.H. 1982 Antop Zevenaar 

2001 Dhr. H.R.E. Brakele jr. Maarssen  1981 Gebr. van Zelderen Aalsmeer 

2000 Dhrn. Jaap Mazee en Zoon Ens  1980 Dhr. ter Harmsel Rijssen  

1999 Dhr. N.J. Vertelman Hoogkarspel 1979 Dhr. Melgerd Wormer 

1998 Dhr. H.J. Berends Giesbeek 1978 Dhr. Braam Zutphen 

1997 Comb. de Ruiter en Zn Renkum  1977 Dhrn. Kolkman & Zn Wierden  

1996 Dhr. M. Orriëns Neede  1976 Dhr. van Zadelhoff Laag Soeren  

1995 Dhr. W. Kruk Huissen 1975 Mevrouw Wormgoor Warnsveld 

1994 Comb. Krancher & Zn. Wormerveer  1974 Gebr. Jansen Zevenaar 

1993 Comb. ten Asbroek & Zn Haaksbergen   

 

 Ochtendlossingen 

 

2012 A. Pastor, Amsterdam 

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 

 

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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STER sponsor Stichting Marathon Noord 2012 
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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  
 

    

    

  
  

    

    

    

    

   

 

 

Persoonlijke sponsors: Jaap Mazee en Comb. Boogaard van Buuren. 
 

Zonder onze sponsors zouden we niet zo een prachtig prijzenpakket kunnen bieden.  
Misschien wilt u Marathon Noord ook wel op één of andere manier steunen. Er zijn diverse 
mogelijkheden welke op onze website vermeld staan. Neem gerust contact op met één van 

de bestuursleden om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. 

 

http://www.vandoornamerongen.nl/index.php?menu=1
http://vandebovenkamp.gildeslager.nl/
http://www.dezlu.nl/default.asp
http://www.beduco.be/main/main.asp
http://www.proffsport.nl/proffsport/index/view/1
http://www.regiobloemist.nl/Profile/View/Noord-Holland/Zaanstad/Zaandam/id=12949
http://www.wielinkdiervoeders.nl/home/
http://www.harjac.nl/index.php
http://www.makelaardijjacobs.nl/
http://www.veradekruik.duiftotaal.nl/
http://www.dumphuis.nl/
http://www.compuclub.nl/Nederland/index.htm

