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Voorwoord  
 

Dit is alweer de derde keer dat ik het voorwoord voor dit kampioenenboek mag schrijven en u mag 
weten dat ik dat dit jaar met gemengde gevoelens doe.  
Aan de ene kant is het jaar 2013 voor ons als bestuur een moeilijk jaar. Onze secretaris Wim van 
Dorrestein werd door ziekte gedwongen zijn functie neer te leggen. Wim heeft de afgelopen 10 jaar een 
belangrijke rol gespeeld in ons bestuur en was voor veel zaken de spin in het web. We zijn druk doende 
om de gaten die er nu vallen op te vullen. Voor zijn verdienste heeft hij inmiddels de gouden speld van 
Stichting Marathon Noord gekregen. Wim vanaf deze plaats nogmaals heel erg bedankt voor wat je voor 
onze club betekend hebt.  
 
Aan de andere kant, wanneer we als bestuur naar onze competitie kijken, kunnen we niets anders 
zeggen dan dat Marathon Noord na 39 jaar nog steeds springlevend is en een competitie is waar 
liefhebbers aantoonbaar plezier aan beleven. Dat blijkt niet alleen uit de grote deelname aan onze beide 
competities en zelfs de groei van de competitie van de ochtendlossingen. Maar ook uit de vele positieve 

reacties die we van liefhebbers en sponsors krijgen. Het is als voorzitter nog steeds een feest om samen met mijn 
medebestuursleden, contactpersonen, reporters en anderen die SMN een warm hart toedragen deze competitie draaiende te 
houden en de kampioenen te mogen feliciteren met de door hen behaalde overwinning(en). 
Gelukkig zijn er veel mensen betrokken bij Marathon Noord die hun best doen om de zaken door te laten lopen. Toch merken we 
weer hoe kwetsbaar we nog steeds zijn. Daarom zijn we nog steeds druk doende om door automatisering en door het zoeken 
naar nieuwe mensen, die kwetsbaarheid zo klein mogelijk te maken. 
Dit jaar was ook een lastig jaar voor de duiven. Na de redelijk snel verlopen St. Vincent werden de overige 5 vluchten behoorlijk 
zwaar voor onze duiven. Toch is het mooi om te zien dat er toch weer een goede spreiding was van de kampioenen en de 
prijzen. Zelfs op de grote afstanden werden prachtige prestaties geleverd. Hieruit blijkt dat alle deelnemers in ons werkgebied 
kansen hebben op een mooie prijs of een kampioenschap.  
 
Toch verlopen sommige zaken buiten onze macht niet helemaal zoals ze eigenlijk zouden moeten lopen…. Een van onze 
deelnemers stond hoog in onze competitie van de middaglossingen. Door een ongelukkige fout van een man in zijn vereniging 
bij het lichten van een andere vlucht werd de laatste vlucht, Bergerac voordat de duiven thuis waren, uit de klok gehaald. 
Hierdoor konden zijn duiven niet meer reglementair geconstateerd worden, zodoende niet opgenomen in de nationale uitslag en 
dus ook niet in onze uitslag. Wrang is dat de betreffende liefhebber ook op Bergerac weer een vroege getekende duif thuis kreeg 
en derhalve hoog bij onze competitie zou zijn geëindigd. De liefhebber heeft wel bij ons reclame aangetekend maar voor ons is 
het reglementair niet mogelijk om de duif te plaatsen als deze niet in de nationale uitslag staat. Echter mocht de betreffende 
liefhebber alsnog bij een van de instanties waar hij het aankaart, zijn gelijk halen en de duif alsnog opgenomen moet worden in 
de nationale uitslag, zullen we hem met liefde en plezier alsnog huldigen. 
Een ander punt dat dit jaar voor verwarring zorgde was het veranderen van de lossingsplaatsen en van een vluchtdatum door de 
NPO.  In Albi, speciaal gekozen omdat het wat oostelijker lag, is helaas dit jaar niet gelost. Ook het schuiven met de datum van 
de laatste vlucht door de te verwachten grote hitte was voor sommige van onze deelnemers een grote teleurstelling. Zeker voor 
de nestspelers die hun favorieten speciaal voor die datum hadden geprepareerd was het zeer vervelend. Enkele gaven aan dat 
ze niet meededen omdat de vlucht was verschoven en dat werd aan ons gemeld. 
Waar we vorig jaar blij mee waren, was het verplaatsen van de feestmiddag naar een nieuwe locatie die wat centraler ligt in ons 
werkgebied. Het was een goede, fijne feestmiddag met veel positieve reacties en er waren veel liefhebbers aanwezig om de 
kampioenen te huldigen. Dat betekent dat we onze kampioenen op zaterdagmiddag 2 november wederom huldigen in zaal 
Houtrust in Hooglanderveen (bij Amersfoort). We hopen dat u ook dit jaar weer in grote getale naar onze feestmiddag komt. 
Een punt waar we bijzonder trots op zijn, is dat ons idee om met Marathon Noord een auto te vervliegen wederom is 
aangeslagen en dat we daadwerkelijk als enige competitie in Nederland een auto kunnen uitreiken op onze feestmiddag. Jammer 
is wel dat het bij de ochtendlossingen niet gelukt is om de auto voltekend te krijgen. Maar desalniettemin kunnen we ook daar 
aansprekende “vervoersprijzen” als elektrische fietsen uitreiken. We verheugen ons er nu al op. 
Waar we ook blij van worden is dat we als bestuur er niet alleen voor staan. We ondervinden gelukkig dagelijks dat veel mensen 
Stichting Marathon Noord een warm hart toe dragen en belangeloos iets voor onze competitie willen doen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de mensen die zich inzetten voor Marathon Noord als bestuurslid, contactpersoon of reporter, maar denk 
daarbij vooral ook aan de sponsors. Zonder hen is deze competitie in deze vorm 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 waarmee we getracht hebben de prijswinnaars de eer te geven die ze 
met hun prestaties verdienen. We hopen dat het een speciaal plekje krijgt in uw duivenbibliotheek.  
 
Tot slot wil ik namens alle mensen achter Marathon Noord alle prijswinnaars van harte feliciteren. We hopen iedereen die een 
kampioenschap of prijs hebben gewonnen met zijn supporters te zien op onze feestmiddag die op 2 november 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 Mike Freriks  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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Paul Romkes wint St. Vincent  
 
Vrijdag 14 juni 2013 stond de eerste Nationale klassieker op het programma voor de middaglossingen van uit St 

Vincent. De duiven werden in de middag om 13:00 gelost. In totaal waren er 19.412 duiven die van het zuiden tot 
boven in Groningen de weg naar huis moesten vinden. In Sector 4 gingen er 1.132 duiven mee, maar de afstand 
daar is ook voor de korte afstand een dikke 1100 km. Er werden buien voorspeld in de ochtend van thuiskomst, 
maar de duiven hadden wel dit weekend het voordeel van de wind grotendeels op de staart. De nacht was helder 

en zoals vaak waren er enkele duiven die hier ook de winst pakten. 
 
Het was de avond er voor al rekenen geblazen in de vereniging de Zuiderzee vliegers. Enkele liefhebbers hadden 
duiven op Pau mee en daarvan waren de eersten al gemeld en met deze wetenschap werd er voorzichtig 
gerekend. Paul Romkes was er ook, maar in eerste instantie was hij er van uitgegaan dat het wel voor 12 uur 
moest kunnen. Tegen de klok van 05:30 werd hij wakker en keek hij naar buiten. Het was wonderbaarlijk 

schitterend weer. Dus maakte hij aanstalten om op te staan. Om 05:45 ging hij het erf op, maar het systeem 
moest nog aan.  
Plots zag hij een duif in de spoetnik van het jonge duivenhok. Tijdens het bekijken ontdekte Paul dat het er 1 van 

St Vincent was, snel het systeem aan en over de antenne. Het was zijn eerst getekende van de 2 die hij gezet 
had; namelijk de 2009-4213793. Zij had een afstand van  1122,736 km afgelegd en werd door Paul om  05:55:31 
over de antenne gehaald. Ze maakte een snelheid van  1761.095 meter per minuut. Hiermee bleef ze de nummer 
2 een 237 meter per minuut voor. En was ze de 4de snelste duif van het gehele concours op een afstand van 

1122,736 km.  
 
Er zit een verhaal bij de aankomst, maar ook bij de duif. Paul komt aan deze duif via Gerrit Vedder uit Steenwijk. 
Als jong vloog hij bij een liefhebber op Urk aan. Gerrit haalde hem op, maar al snel zat hij weer op Urk ditmaal bij 
Paul. Gerrit was niet van plan nogmaals naar Urk te rijden en er werd afgesproken als hij bleef mocht Paul hem 
hebben. Zo ging hij alle vluchten mee dat jaar tot en met Morlincourt. Als jaarling werd ze voorzichtig gespeeld. 
Maar als tweejarige was ze al een 1ste op Montpellier in de NIC 0413 en vloog ze een uur los op de tweede. He 

zelfde jaar was ze ook tweede op Cahors met een zeer langzaam verloop. In 2012 miste ze op St Vincent net de 
klok en speelde Paul niet veel vluchten mee daar enkele zeer goede duiven waren achter gebleven.  Dit jaar werd 
ze ingespeeld op vitesse en midfond vluchten. Echt mooi was ze niet als weduwduivin vond Paul en de twee 

duiven die werden uitgezocht voor St Vincent werden de laatste twee dagen opgesloten in aparte bakken en op 
gevoerd met fijn en vetrijk voer. Ze werd steeds mooier naar zeggen van Paul. In de mand moet ze zijn 
opgelopen door het mais. En zo verraste ze Paul volledig dit weekend. 

 
Ze is uit duiven gekweekt van Gerrit die hij zelf als ei 
heeft gehaald uit de Barcelona ploeg van Peter 
Bruinenberg. Paul die al jaren de te kloppen man is op 
de eendaagse en zeer zeker vaker voorin heeft gezeten 
op de middaglossingen, speelt alle vluchten maar zijn 
voorkeur gaat naar de eendaagse en middaglossingen. 

Bij de Nationale Kampioenen is hij te vinden en al 
jaren de te kloppen man op de eendaagse in de Friese 
Fond Club. Pau is een gedreven visserman in ruste op 
de wal. Winterdags werkt hij in het voren om zomers 

meer tijd te hebben voor de duiven. De laatste jaren 
staat hij er alleen voor door het verlies van zijn 
echtgenoot, maar met de steun van zijn dochters en 

overige familie is dit zeer zeker weer een geweldige 
parel aan zijn al grote succes die hij behaald heeft. 

 
Gerrit Vedder (r) brengt de felicitaties over 

Auteur: Coen Brugman 
 
Uitslag St. Vincent. 
 

Prijs Naam Plaats Ringnummer GT Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 P. Romkes Urk 9-4213793  1 1122,736 5:55:31 1761,095 1000,00 

2 Comb van den Berg Utrecht 1-1520298 2 1048,625 6:04:21 1622,370 999,99 

3 P. Beetsma Sneek 7-1181345  1 1159,278 7:58:39 1524,061 999,97 

4 H. Kuyf Nieuwkoop 0-1716797 2 1045,427 7:58:08 1375,314 999,94 

5 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 0-1267445 2 1078,161 8:36:57 1349,472 999,90 

6 comb Kuijer K. & Zn. Eemnes 9-2053159  1 1070,595 8:31:50 1348,639 999,85 

7 Heezen - Goossens Beltrum 9-1943952 1 1100,734 9:05:39 1329,950 999,79 

8 Jelle Jellema Nijverdal 0-1221795  1 1124,263 9:25:44 1326,198 999,72 

9 R. Lagerberg Nes a/d Amstel 9-1004888 1 1058,708 9:06:02 1278,583 999,64 

10 Laura Wolff-Tennekes Wezep 9-1886831 2 1117,873 9:52:23 1278,467 999,55 

 

 



Pagina : 7 van 52 

Attractie prijzen st. Vincent 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 P. Romkes Urk € 450  22 Jan Spijkerman St. Nicolaasga € 50 

2 P.Beetsma Sneek € 350  23 L. Snel h|o ADVIDU Utrecht € 50 

3 comb Heezen Goossens Beltrum € 250  24 J. Grootoonk Bant € 50 

4 Jelle Jellema Nijverdal € 150  25 J. Schlikker Spijkerboor € 50 

5 GH Bloemen Brummen € 150  26 Gerard Kok IJsselmuiden € 50 

6 Wim Hogendoorn Purmerend € 100  27 Comb. Niks Westerhaar € 50 

7 R. Brands Espel € 100  28 Wim Jacobs 's-Heerenberg € 50 

8 Gebr Schrik Ter Apel € 100  29 Carl Haas Heerde € 50 

9 Comb Talen Haal Zeewolde € 100  30 J.G.J. Lases Noorden € 50 

10 van Kooten van Bemmel Lunteren € 100  31 Wim Diender Grafhorst € 50 

11 Henri Hoeks Bovensmilde € 50  32 J.G. Wiering Veenhuizen € 50 

12 Comb Arends Oude Pekela € 50  33 Jaap Mazee Ens € 50 

13 H. Brakele Maarssen € 50  34 N.J. Tetteroo Purmerend € 50 

14 Gebr. Jacobs Amstelveen € 50  35 Piet van Straten Vianen € 50 

15 A. Benschop Zoeterwoude € 50  36 Comb. van den Berg Utrecht € 50 

16 Jos Siebum Weiteveen € 50  37 T. Koele & Zn Wezep € 50 

17 H de Graaf Alphen aan den Rijn € 50  38 L.Roodbeen Renkum € 50 

18 Roelof Coster Staphorst € 50  39 Aike Jan Veninga Ter Apel € 50 

19 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart € 50  40 E.M. Weerstand Urk € 50 

20 Arjan Beens Genemuiden € 50  41 Aart Hup Oene € 30 

21 G. Heutink en Zn. Genemuiden € 50      
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Comb. van den Berg Utrecht € 350  15 D.J. Nijhof Wierden € 50 

2 J.Doppenberg Voorthuizen € 250  16 H.G.A. Hendriks Vinkeveen € 50 

3 Laura Wolff-Tennekes Wezep € 150  17 J.W.Hoogstraten Ankeveen € 50 

4 Gebr. Limburg Zuidveen € 100  18 Gebr.Löwik Almelo € 50 

5 Jan Willems Nijverdal € 100  19 Jan & Frank Hage Woerden € 50 

6 Arjan Beens Genemuiden € 100  20 Combinatie Sassen Alphen aan den Rijn € 50 

7 comb. van Kleef-Hol Geldermalsen € 100  21 Kees Roelofsen Breukelen € 50 

8 Aike Jan Veninga Ter Apel € 100  22 Gerard Kok IJsselmuiden € 50 

9 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek € 100  23 Evert Antonides Sappemeer € 50 

10 H. Doek Klazienaveen € 100  24 E.J. Bouwman Amersfoort € 50 

11 Koop en Gerda Drijber € 50  25 Rinus Lambrechts Amersfoort € 50 

12 P.C. v.d. Griend Woerden € 50  26 H. Wilharms Westerhaar € 50 

13 A.J. Kok IJsselmuiden € 50  27 Jelle Jellema Nijverdal € 50 

14 Benno Kastelein Hengelo € 50  28 Wim Derksen Almelo € 33 

 
Extra prijzen 
 

Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 P. Romkes Urk Kristallen vaas Fa. E.Wielink 

 P. Romkes Urk Dopsleutelset 108-dlg Marathon Noord 

 P. Romkes Urk Bloembollen pakket Team Vollebregt 

 P. Romkes Urk Duivenfoto Pigeon Photography 

 P. Romkes Urk Mok met opdruk Harjac B.v 

2 Comb van den Berg Utrecht LED bouwlamp Marathon Noord 

 Comb van den Berg Utrecht Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 P. Beetsma Sneek Keukenapparaat Marathon Noord 

 P. Beetsma Sneek Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 H. Kuyf Nieuwkoop Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 

5 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

10 Laura Wolff-Tennekes Wezep Design messen set V.D.T. Soest 

39 JM Aretz & Zn Steggerda zak Voer Harjac B.V. 
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Gebr. Brügemann winnen Barcelona  
 
Barcelona is op vele manieren bekend, als vakantiebestemming, door de voetbalclub met al zijn toppers maar 

onder duivenliefhebbers toch vooral als losplaats. De wedvlucht uit Barcelona is niet zo maar een wedvlucht want 
deze vlucht is vaak met een heroïsch sausje overgoten en als winnaar op Barcelona wordt een liefhebber geplaatst 
in een rijtje van onsterfelijken die voor altijd op bekendheid kunnen rekenen. 
Dan is er ook nog verschil in de omstandigheden want een vlucht met harde ZW wind waarbij snelheden van 

tegen de 1800 mpm worden gehaald spreken minder tot de verbeelding dan een vlucht met kopwind waarbij je 
met 900 mpm tot de toppers op de uitslag behoort. 
Barcelona 2013 werd er één uit de categorie “echte” klassiekers met kopwind, warm weer en een concours dat 
meerdere dagen open stond om de prijzen te verdienen. 
Internationaal waren 25.382 duiven in concours die op vrijdag om 09:30 u. aan de monstertocht naar huis 
begonnen. Ondanks dat iedereen weet dat aankomsten dezelfde dag onmogelijk waren werden alle websites die 

informatie hadden toch gevolgd. Er waren een paar grappenmakers die voor valse meldingen zorgden en ieder die 
duiven mee had wakker schudden. 
Het duurde tot na tienen de volgende dag toen bij Luc Wiels uit Roosendaal in België een duif uit Barcelona op de 

klep viel die met 944 mpm de internationale zege voor zich opeiste. 
In Nederland moest toen nog bijna 3 uur worden gewacht op de nationale winnaar die viel bij Trio Vollebrecht in 
Poeldijk die om 13:02u. klokte. 
Om winnaar bij Stichting Marathon Noord te worden moet je niet alleen een vroege duif hebben, wat al een hele 

opgave was op deze vlucht, maar ook nog eens de eerste of tweede getekende hebben en daarvoor kwamen we 
terecht bij de Gebr Brügemann uit Assendelft die om 15:08u. de 2e getekende constateerden op een afstand van 
1246 km. 
Er zijn liefhebbers wiens naam één op één verbonden is met Barcelona en daartoe behoren zeker de gebr 
Brügemann want als je in 20 jaar deelname 7 keer een eerste opeist en een aantal 2e plaatsen mag je wel 
spreken van Barcelona specialisten. 
De Gebr. Brügemann staat voor de broers Jos en Peter en Colinda maakt tegenwoordig ook deel uit van de 

combinatie na een aantal jaren op eigen naam gevlogen te hebben. 
Duivenliefhebberij werd bij Jos en Peter met de paplepel ingegeven want hun vader had ook duiven. Jos 
ontmoette zijn vrouw Colinda in de duivenvereniging daardoor maakt duivensport naast de dagelijkse activiteiten 

een belangrijk deel van de tijd uit. 
Er is nog een broer Kees die vliegt nu nog apart maar ook hij gaat deel uitmaken van de combinatie. 
De komende tijd zijn veel veranderingen op komst want er is een andere locatie gekocht, een kilometer van de 

huidige locatie. De jonge duiven werden daar al uitgewend en later dit jaar verhuizen de andere duiven ook. 
Dat was ook de reden dat er dit jaar een aangepast programma werd gevlogen en de focus lag op Barcelona wat 
ook meteen de laatste vlucht zou zijn. 
Omdat de ZLU vluchten tegenwoordig op vrijdag worden gelost is dat wel een probleem omdat voor de 
broodwinning kaas wordt verkocht op markten en de vrijdag en zaterdag de drukste dagen zijn. 
De duiven worden voor de grote fond alleen op het nest gespeeld waarbij er geen voorkeur is voor de stand 
waarop duiven meegaan. 

In het begin van het jaar wordt wel bepaald welke duiven op welke vluchten worden gespeeld. 
Alle oude duiven van drie jaar en ouder werden dit jaar klaargemaakt voor Barcelona. 
De jaarlingen worden gespeeld tot ongeveer 900km en als tweejarige gaan ze mee naar Bordeaux om vervolgens 
als driejarige naar Barcelona te gaan. 

Er wordt weinig zelf afgericht maar er wordt opgeleerd volgens het programma van de afdeling en er wordt 
gebruik gemaakt van de africhtmogelijkheden die liefhebbers onderling in het leven hebben geroepen. 
  

Het hok is gebouwd boven op een loods en daardoor erg droog en veel kubieke meters lucht. De duiven zitten op 
droge mest wat door de droge vloer ook echt droog is. 
Medische verzorging is eenvoudig, nu en dan een geel kuur en de verplichte entingen en als er verder niets nodig 
is dan blijft het daarbij. Dagelijks gaan de duiven één keer los en vliegen dan een uurtje,  “We doen het zo simpel 
mogelijk”, zegt Jos. 

Jongen gaan in principe alleen mee op de natoer mede 

vanwege de grote verliezen met jongen. 
De basis van het duivenbestand bestaat uit duiven van Huub 
Oostenrijk gekruist met duiven van Wim Muller aangevuld met 
wat duiven van Gerrit van de Kruk uit Steenbergen.  
 

De winnende duif “Mylou” genaamd is van 2008 en ging voor 
het eerst mee naar Barcelona en vloog in Noord-Holland 50 

minuten los. De vader is een broer van “Latoya” waarin naast 
J. Steketee bloed bijna uitsluitend het eigen soort voorkomt 
met natuurlijk de “Orhan” die in 1993 de 5e won op Barcelona. 
De moeder komt van Jan Roelofs met veel bloed van het 
Montarkoppel. 
Deze duivin voegde een prachtige prestatie toe aan de toch al 
imposante lijst met topprestaties op Barcelona behaald door 

deze combinatie. 
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Met deze 15e Nationaal werd de eerste bij Marathon 
Noord gewonnen wat naast een aantal ereprijzen ook 
een elektrische fiets oplevert. 

 
Namens SMN werd oud SMN voorzitter Hans Wolfsen, 
zelf goed voor de 18e nationaal Barcelona op dezelfde 
vlucht, afgevaardigd om de felicitaties over te 

brengen. 
We gaan afwachten of de nieuwe locatie evenveel 
prachtige prestaties gaat opleveren maar veel twijfel 
hebben we daar niet over.  
 
 

Auteur: Heimen Huisman 
 

Namens SMN brengt Hans Wolfsen (l) de felicitaties over. 
 

Uitslag Barcelona 

 
Nr. Naam Woonplaats Ringnr. GT Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 gebr. Brügemann Assendelft 8-5810021 2 1246,683 15:08:45 884.336 1000,00 

2 Comb. van der Plas Rijnsburg 8-1439716 1 1210,316 14:39:38 876.638 999,99 

3 Sven van Houten IJsselstein 0-1438954 2 1199,651 15:14:05 847.757 999,97 

4 Y.N.M. Kaptein Akersloot 0-1559595 1 1255,141 16:25:18 844.465 999,94 

5 H de Graaf Alphen a.d. Rijn 7-1816913 1 1205,787 15:28:20 843.594 999,90 

6 J.W. Schreurs Nieuw-Vennep 9-1019331 1 1221,235 15:53:18 839.736 999,85 

7 Poelstra & Znn Utrecht 7-1571104 2 1206,329 15:39:29 837.447 999,79 

8 W. Kuijt Lunteren 9-1848335 1 1214,979 15:55:08 834.383 999,72 

9 G.van der Perk Nunspeet 6-1785895 2 1250,331 16:43:02 831.318 999,64 

10 Hein van Gurp Heino 8-1086854 1 1263,729 16:59:49 830.954 999,55 

 
Gewonnen extra prijzen 

 
Nr. Winnaar Prijs Aangeboden door: 
1 gebr. Brügemann Kristallen vaas Vluchtsponsor www.duivensites.nl 
 gebr. Brügemann Dopsleutelset 108-dlg Vluchtsponsor www.duivensites.nl 
 gebr. Brügemann Bloembollen pakket Team Vollebregt 
 gebr. Brügemann Duivenfoto Pigeon Photography 
 gebr. Brügemann Mok met opdruk Harjac B.v 
 gebr. Brügemann Half varken Het Vleescentrum Soest 

2 Comb. van der Plas LED bouwlamp Vluchtsponsor www.duivensites.nl 
 Comb. van der Plas Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Sven van Houten Keukenapparaat Vluchtsponsor www.duivensites.nl 
 Sven van Houten Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Y.N.M. Kaptein Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 
5 H de Graaf Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

10 Hein van Gurp Design messen set V.D.T. Soest 
39 T. Maassen zak Voer Harjac B.V. 

 
 

 

 
De jaarlijkse feestmiddag wordt gehouden op 2 november in 

 

Ambiance Houtrust 

Heideweg 23 

3829 BC Hooglanderveen 

(Amersfoort-Noord) 
 

http://houtrust.com/
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Attractie prijzen Barcelona 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Comb. van der Plas Rijnsburg € 300  14 T. Maassen Amersfoort € 50 

2 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 200  15 C.J. Schermer Castricum € 50 

3 J.W.Schreurs Nieuw vennep € 100  16 R. Pastoors Varsselder-Veldhunten € 50 

4 W. Kuijt Lunteren € 50  17 G.van der Perk Nunspeet € 50 

5 N. de Fouw Bant € 50  18 Comb. Bosman Doetinchem € 50 

6 H.W. Bransen Putten € 50  19 Comb. Diesvelt - Wanders Loil-Didam € 50 

7 M Tromp Egmond-Binnen € 50  20 H. Wennekes Tiel € 50 

8 Levi van der Weijden Hoogkarspel € 50  21 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef € 50 

9 T.A. Burgers Weurt € 50  22 John van Klink Oude Wetering € 50 

10 C.J. van der Laan Castricum € 50  23 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 

11 Jelle Jellema Nijverdal € 50  24 L.A. Pronk Breezand € 50 

12 K. Kuijer & zn Eemnes € 50  25 M. Jacobs Bennekom € 50 

13 W. en M. van Houten IJsselstein € 50  26 Gerrit van 't Goor 't Harde € 30 
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 gebr. Brügemann Assendelft € 200  11 Jan Dirk van Egmond en zoon Katwijk a/d Rijn € 50 

2 Sven van Houten IJsselstein € 150  12 E.L.T. Hendriks Groesbeek € 50 

3 Poelstra & Znn Utrecht € 100  13 E.W. van Aalten Huissen € 50 

4 G.van der Perk Nunspeet € 50  14 T.A. Burgers Weurt € 50 

5 L. Ph. Hoogervorst Vrouwenakker € 50  15 Paul van den Boogaard Kamerik € 50 

6 Bas Weijers Groesbeek € 50  16 Jos Pepping Egmond aan de Hoef € 50 

7 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam € 50  17 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

8 comb. van Kleef-Hol Geldermalsen € 50  18 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt € 50 

9 J.Doppenberg Voorthuizen € 50  19 Jelle Jellema Nijverdal € 50 

10 Jan van Brienen Geldermalsen € 50  20 Jan van Straten Utrecht € 23 
 

 

STER sponsor Stichting Marathon Noord 2013 
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Richard van den Berg wint Cahors  
 
De 2de middaglossingen van de SMN werd ipv Albi in Cahors gelost. Dit had schijnbaar te maken met de tour de 
France die nabij Albi verreden werd op vrijdag 5 juli jl. 
13.384 duiven van sector 2, 3 en 4 gingen allen los om 14.00 uur bij een noord tot noord oosten wind. Dit gaf al 
aan dat het wel eens een pittige, zo niet zware vlucht zou gaan worden. Op zaterdag morgen duurde het tot over 

tienen voordat de eerste melding zichtbaar werd. Maar deze melding kwam niet uit de voorvlucht maar ver in de 
overvlucht. Het was Richard van den Berg uit de Kwakel die zijn wonderbaarlijke nestdoffer 10-1523906 klokte 
om 10.03 uur. Hoezo, wonderbaarlijk hoor ik u denken. Nou deze kanjer won vorige jaar ook op Cahors de 1e prijs 
in afdeling 6, de 2de prijs in de SMN en de 5de nationaal sector 2 tegen 8.832 duiven. Teven was hij de 7e van alle 
22.151 duiven in 2012. En dan nu de 1 ste prijs afdeling 6, de 1ste in de SMN en de 1e nationaal sector 2 tegen 
4.577 duiven. Maar ook is hij de snelste van alle 13.384 duiven die mee waren. En dat met een 3 jarige 

nestdoffer. Dan mag je de term wonderbaarlijk toch wel gebruiken!!! 
Afgelopen dinsdag avond ben ik samen met Rob Koeman en duiven maat Henk namens de Stichting Marathon 
Noord bij Richard langs geweest om hem met deze grandioze overwinning te feliciteren. Rob overhandigde de 
winnaar een mooie bos bloemen. 

 
Richard (50 jaar jong en de benjamin van de club oftewel het jeugdlid zoals hij zich zelf noemt) woont samen met 
zijn vrouw Annette en 2 dochters op een prachtige lokatie in het kleine plaatsje De Kwakel nabij Aalsmeer/ 

Uithoorn. Rob heeft samen met zijn vrouw een zaak wat alles verkoop op het gebied van woon accessoires. Hij 
woont boven de zaak en kijk op zijn prachtige accommodatie waar zijn “toppertjes” verblijven. 
Er staan hier 4 duivenhokken verdeeld in 10 afdelingen waar circa 50 oude en 45 jongen duiven verblijven. In 
ieder hok zitten de duiven dan ook zeer ruim. De hokken zijn super schoon. Richard houdt ervan om dit gewoon 
zeer goed bij te houden. Richard heeft samen met zijn neef Paul ook nog een kweekhokje met circa 8 koppels. 
 
Richard vliegt alleen met de 25 nestdoffers.  15 meerjarige en 10 jaarlingen. Maar waarom dan? Richard vertelde 

mij dat als een doffer en een duivin van het zelfde koppel op dezelfde vlucht meegaan, dat dan, als een van de 
twee duiven thuiskomt, er niets is om voor thuis te komen!!!! 
Ja, Richard daar zit wat in. Richard vindt dat als de doffer thuis komt, hij ook zijn beloning in de vorm van zijn 
vrouwtje die hem dan vertroeteld, toekomt. De doffers knappen dan zeer snel op. 

Een andere reden dat Richard nog niet met de duivinnen speelt is dat hij het gewoonweg te druk heeft met zijn 
werk en gezin om dit allemaal te combineren. Maar, het gaat goed zo als het nu gaat, dus waarom zou je dit 

veranderen. 
 
Het is overigens de 2de keer dat Richard de nationale overwinning binnen sleept. Vorig jaar pakte hij ook op 
Cahors ochtend lossing met zijn “Tim” de nationale zege in sector 2. Hier zit wel een apart verhaal bij die ik u niet 
wil onthouden. Namelijk: “Tim” is in zijn jeugd opgevangen in het plaatsje Woerden en hij was broodmager. “Tim” 
was een “wrak”. Richard heeft de moeite genomen, wat hij altijd doet, om deze duif op te halen en weer op te 
knappen. En zie wat je daar voor terug krijgt. Om koude rillingen van te krijgen. Geweldig. 

 
De winnende duif “Vino” is vernoemd naar de wielrenner Alexander 
Vinokourov die in 2012 verrassend het goud won bij het Olympisch 
wielrennen. 
Richard was, nadat hij op de koffie had gezeten bij Michel Verweij 

en enkele duiven had weg gebracht op ze te lappen, eigenlijk net 
thuis gekomen. Hij ging nog even de hokken poetsen met de 

gedachten dat de duiven nog niet konden komen omdat er nog 
geen enkele melding in de voorvlucht op het internet stond. Tot zijn 
grote schrik en verbazing hoorde hij een duif op de klep vallen. 
Totaal verbouwereerd constateerde hij dat het weer zijn “Vino” was. 
Al gauw werd het duidelijk dat hij alleen nog door de overvlucht 
gepakt kon worden. Maar helaas (en gelukkig voor Richard) voor 

alle overige topmelkers van Noord Holland konden ze aan de 
supertijd van “Vino” niet tippen. Na enkele uren was het een feit. Vino, had net als Vinokourov, het goud binnen 
gesleept. 
“Vino” is gekweekt uit een doffer die Richard samen met zijn neef kocht op een internet veiling van de comb. 
Gerritsen uit Renkum en de moeder komt bij gebroeders Jacobs uit Nes aan de Amstel. 

“Vino”  is net zoals vorig jaar Cahors ingekorfd op een groot jong en eieren. 
 

De duiven van Richard worden dagelijks verwend met een mix van twee mengelingen van Versele Lage en een 
van Beyers. Daarnaast krijgen ze pinda’s, snoepzaad, hennep tovo, ect. 
Medisch is Richard wel behoorlijk bezig met zijn duiven. 14 dagen voor het inkorven krijgen ze een geel pil van, 
van der Sluis en in het water enkele DIN druppels. Ook witte neuzen poeder wordt gebruikt. Uiteraard de nodige 
inentingen maar dat is tegenwoordig standaard. 
Richard selecteert zijn duiven dagelijks. Dat wil zeggen als ze niet goed zijn worden ze geholpen hier overheen te 
komen maar zit dat er niet in gaan ze eruit. 
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Als ik aan Richard vraag wat voor soort duiven hij heeft zegt hij: eigenlijk van alles wat. Hij heeft overal duiven 
vandaan gehaald waar hij dan ook nog succes mee heeft. Enkele namen zijn: Gebr. Jacobs, Rob Schouten, Comb. 
Gerritsen, Verweij-de Haan enz. 
 

Als laatste wilde ik weten wat hij van de SMN vindt. Hij was 
hier zeer open over. Een eerlijke kans voor iedereen. Maar als 
je een absolute top duif hebt zou je dit kampioenschap op de 
middaglossingen eerder kunnen winnen. Verder gaf hij aan 
dat hij de prijsuitreiking geweldig vindt zoals deze wordt 

georganiseerd. Maar, dat het nog wel eens ontbreekt aan 
voldoende ruimte zodat je bij allerlei lefhebbers even aan tafel 
kunt bijschuiven om even gezellig te kunnen bijkletsen over 
de sport. Enkele hangtafels in de hoek van de zaal zou 
hiervoor uitkomst kunnen bieden. Tja, Richard is iemand die 
heel goed gebekt is. Hij is een gezellig mens die graag onder 
de mensen is en dus graag mag kletsen over van alles en nog 

wat. 
 

Rob Koeman (l) brengt de felicitaties over. 
Tot slot wilde ik Richard en Annette bedanken voor hun gastvrije ontvangst en uiteraard succes wensen op de 
komende vluchten. Wij gaan ongetwijfeld nog veel horen van “Mister Cahors”. 
Auteur: John Laan. 
 

Uitslag Cahors 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Get Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 R. van den Berg De Kwakel 0-1523906 2 931,122 10:03:24 1139,126 1000,00 

2 F.S. Kramer Wormer 0-1528021 2 959,458 11:05:55 1090,397 999,99 

3 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 0-1427773 1 924,699 11:06:07 1050,650 999,97 

4 R.J. van der Bijl Woerden 9-1234922 1 916,161 12:05:32 975,125 999,94 

5 J. Grootoonk Bant 1-1223700 2 1007,101 14:16:55 940,410 999,90 

6 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 0-1501821 1 935,182 13:05:00 936,120 999,85 

7 G.H.J. Bijenhof Middenmeer 1-1620228 1 995,475 14:14:13 931,896 999,79 

8 R. van Engelen Odijk 8-1310330 1 919,931 12:54:12 930,915 999,72 

9 Martijn Willemsen Doetinchem 7-1471038 2 937,896 13:18:59 925,873 999,64 

10 R. van der Wal Mijdrecht 1-1583853 2 928,658 13:12:11 922,954 999,55 
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Attractie prijzen Cahors 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt € 450  22 Comb. Diesvelt - Wanders Loil-Didam € 50 

2 R.J. van der Bijl Woerden € 350  23 John Laan Beverwijk € 50 

3 Gebr. Jacobs Amstelveen € 250  24 Comb van Klompenburg Hulshorst € 50 

4 Ruud van Engelen Odijk € 150  25 Jos Pepping Egmond aan de Hoef € 50 

5 Bas & Belinda Jansen Zutphen € 150  26 Ed Maat Limmen € 50 

6 Bram Wassenaar Minnertsga € 100  27 Comb J.Hommes en Zoon Akersloot € 50 

7 Johanna de Groot Vroomshoop € 100  28 Laurensen-Hendriks Beuningen € 50 

8 Combinatie Verwaaijen Deest € 100  29 Tim Hage Woerden € 50 

9 H. Brakele Maarssen € 100  30 T. Koele & Zn Wezep € 50 

10 Roelof Coster Staphorst € 100  31 Piet van Straten Vianen € 50 

11 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart € 50  32 Paul van den Boogaard Kamerik € 50 

12 Poelstra & Znn Utrecht € 50  33 N. Rimmelzwaan Alphen a-d Rijn € 50 

13 M Tromp Egmond-Binnen € 50  34 C.P.J. Galjé IJsselstein € 50 

14 Comb. Graaff - Gernaat Lelystad € 50  35 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H. € 50 

15 Dik vd Berg Tuk € 50  36 Jan Willems Nijverdal € 50 

16 Wim Hogendoorn Purmerend € 50  37 U. Jellema Steggerda € 50 

17 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek € 50  38 Comb. W.H van Weeghel Wezep € 50 

18 Jan Spijkerman St. Nicolaasga € 50  39 P.E.J. Eeuwes Huissen € 50 

19 M.L.C. Jansen Ewijk € 50  40 Dick Vogelzang Staphorst € 50 

20 Henri Hoeks Bovensmilde € 50  41 A. Kozijn Harderwijk € 30 

21 G. Neijzing Zaandam € 50      
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 R van den Berg De Kwakel € 350  15 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef € 50 

2 J. Grootoonk Bant € 250  16 M Tromp Egmond-Binnen € 50 

3 Rob van der Wal Mijdrecht € 150  17 Aart Hup Oene € 50 

4 H. de Bree Soest € 100  18 Benno Firing s'-Heerenberg € 50 

5 Nanne Wolff Hattemerbroek € 100  19 Gerard Griffioen Zevenhoven € 50 

6 H Zwiers Den Ham € 100  20 K. van Nieuwenhuijzen Amersfoort € 50 

7 R. Brands Espel € 100  21 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart € 50 

8 Laura Wolff-Tennekes Wezep € 100  22 P. Laan Bakkum € 50 

9 D Adema Sneek € 100  23 Carl Haas Heerde € 50 

10 G. van Laar Elst ( Utr. ) € 100  24 C. van Wijk en Zn. Benschop € 50 

11 G. Hamstra en Zoon Harderwijk € 50  25 Gebr. Jacobs Amstelveen € 50 

12 M.L.C. Jansen Ewijk € 50  26 L. Snel h|o ADVIDU Utrecht € 50 

13 H. van de Roest Zwanenburg € 50  27 H. Gerritsen Woerden € 50 

14 Jan Dirk van Egmond en zoon Katwijk a/d Rijn € 50  28 Albert Vos Nieuw Dordrecht € 33 

 
 Extra prijzen  
 
Nr. Winnaar Prijs Aangeboden door 

1 R. van den Berg Kristallen vaas Vluchtsponsor Jos Pepping 

 R. van den Berg Dopsleutelset 108-dlg Vluchtsponsor Jos Pepping 

 R. van den Berg Bloembollen pakket Team Vollebregt 

 R. van den Berg Duivenfoto Pigeon Photography 

 R. van den Berg Mok met opdruk Harjac B.v 

2 F.S. Kramer LED bouwlamp Vluchtsponsor Jos Pepping 

 F.S. Kramer Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Comb Steenbeek & Zn Keukenapparaat Vluchtsponsor Jos Pepping 

 Comb Steenbeek & Zn Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 R.J. van der Bijl Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 

5 J. Grootoonk Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

10 R. van der Wal Design messen set V.D.T. Soest 

39 H. van de Roest zak Voer Harjac B.V. 
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Jan Dirk van Egmond wint Marseille. 
 
Het is maandag middag 29 juli als ik samen met Rob Koeman op bezoek ga bij de winnaar van Marseille. Door 
drukke werkzaamheden van Jan Dirk konden we pas na 10 dagen de overwinnaar feliciteren met deze geweldige 
prestatie. Jan Dirk zijn nestduivin, de 10-1589911, won niet alleen de 1e bij Marathon Noord maar ook de 1e 
nationaal bij de duivinnen en de 2de nationaal totaal tegen bijna 3.000 gezette duiven. En dit met een snelheid 

van nog geen 950 meter per minuut. 
 
De 51 jarige bloemen groothandelaar Jan Dirk zit, via zijn school vrienden, vanaf 1978 in de duivensport en wordt 
al jaren (ivm zijn werk. Hij is veel van huis) bijgestaan door zijn steun en toeverlaat Corrie.  
Zij geeft de duiven water en voer als Jan Dirk in het buitenland zijn handel aan het verkopen is. Ook zijn zoon 
Garreth is een belangrijke schakel in het geheel. Garreth wil nog wel eens zijn vader erop wijzen dat bepaalde 

duiven beter niet gespeeld kunnen worden of juist anders om. Ook hij doet een hoop voor zijn vader als die van 
huis is. Dus deze geweldige prestatie komt voort uit een fantastische duif en de geweldige verzorging van het 
gehele gezin van Egmond. 
 

Tijdens ons bezoek heb ik met bewondering de hokken van Jan Dirk mogen aanschouwen. Het lijkt wel een 
“eldorado” voor de duiven die hier mogen wonen. Een soort eengezinswoning met diverse slaapvertrekken waarin 
allemaal broedhokken, douche bakken met uiteraard stromend water om deze douche bakken te kunnen vullen, 

(ja, er staan gewoon midden in de hokken douche bakken van 90 bij 90 cm) dakkapellen, uitvliegramen enz. Ik 
kan goed begrijpen dat de duiven hier graag naar huis willen komen. Op de vloer ligt niet alleen beuken snippers, 
stro en duivenmest maar ook een dikke laag duivenvoer. Hoe zo, volle bak!!!!!!! Ze kunnen eten wat ze willen de 
gehele dag door. Het lijkt wel een all-inclusief hotel voor zeer verwende duiven. De duiven kunnen overal komen. 
Ze zijn dan ook met zo’n 300 stuks ruim vertegenwoordigd over alle afdelingen en verdiepingen. Vrijheid blijheid, 
ze vliegen overal in en uit. Geweldig om dit te mogen zien. 
 

Jan Dirk speelt zijn duiven alleen op nest en 
speelt met zowel de doffers als de 
duivinnen. De verzorging is in de winter 
maanden zeer minimaal. Voer en water en 

dat is het dan. In de zomer maanden is dit 
iets meer maar daar blijft het dan ook bij. 

De oude duiven worden voordat ze naar het 
grote werk gaan vooraf iedere week van het 
vliegseizoen minimaal 1 keer afgericht.  
 
Wat betreft de voeding en de medicatie doet 
Jan Dirk niet moeilijk. Aan het begin van het 
seizoen wordt er 3 ton van het goedkoopste 

voer aangerukt en in de leegstaande 
duivenvertrekken en op de “overloop” gezet. 
En er wordt wekelijks BS aan de duiven 
gegeven om ze maar schoon te houden. 
Uiteraard hebben we dan nog de verplichte 

inentingen.   

Af en toe even een Koudijs bommetje in de duiven woning planten en de duiven zijn weer schoon van allerlei 

vervelende luisjes. Simpeler kan het niet. 
 
Jan Dirk is een echte levensgenieter en houd ervan om zijn duiven lekker rond te zien vliegen en thuis te zien 
komen. Maar, als zijn dochter van 18 wordt uitgeloot om voor dierenarts te mogen gaan studeren is Jan Dirk apen 
trots en vind hij dat bewijzen van spreken nog mooier dan het winnen van Marseille. Dat zegt toch genoeg. 
 

De winnende kras duivin, is van het soort van Hans Knetsch die bij hem in de straat woont. Op het moment dat 
deze duivin om 7.27 uur haar alleen opgevoede jong weer mocht begroeten lag Jan Dirk nog heerlijk te slapen. Hij 
werd gewekt door een SMS je. Al slaperig bekeek hij dit en zag dat zijn “911” was aangekomen. Eerst dacht hij 
nog wat is die duif laat. Het is tenslotte al half acht. Terwijl er gisteravond al een duif in Limburg was gevallen. 
Nou ja, het zal wel dacht Jan Dirk. In zijn onderbroek het hok in en de ringen van de potjes afgehaald. Ook nog 

even naar het vleugelmerk gekeken want die moet je ook doorgeven. K03 stond op de vleugel gedrukt. Dat is 
gemakkelijk te onthouden. Je weet wel, die meiden groep uit België, maar dan met een 0 er tussen. Tja, waar is 

de duivenklok ook alweer. O ja, die stond nog bij Hans Knetsch.  
 
Hans had de klok de avond ervoor mee naar huis genomen. Jan Dirk was niet echt overtuigd dat hij wel eens een 
vroege duif kon pakken dus dan laat je de klok maar lekker bij de buurman staan enkele honderden meters 
verderop. Gauw even wat kleren aantrekken, de kat wat eten geven, en op de fiets naar Hans. Hè, hè, de duif is 
toch nog binnen de gestelde tijd geklokt. 
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Nu nog even melden bij Aad Dobbe. Blijkt 
het toch een verdomd vroege duif te zijn. 

De eerste in het NIC 1542 en verder maar 
afwachten. Na enkele uren was het wel 
duidelijk de elektrische fiets die te winnen 
was bij de Stichting Marathon Noord gaat 

naar………….. Corrie. Van harte Corrie. 
Jan Dirk bezit naast duiven van Hans 
Knetsch ook nog duiven van Saarloos en Ko 
van Dommelen. 
 Verder heeft Jan Dirk ieder jaar aanvulling 
van duiven die hij via de bekende 

bonnetjes verkrijgt. Diverse duiven uit 
dezelfde lijn als die van de winnares van 
Marseille doen het bij Jan Dirk buiten 
gewoon goed.  

  
Namens SMN brengt Rob Koeman (l) de felicitaties over. 

 
Overigens was het Ko Van Dommelen die Jan Dirk al gauw aan de lijn had met de mededeling dat Jan Dirk hem 
toch maar weer voor zijn snufferd zat. Je ziet dat Jan Dirk daar zichtbaar van geniet. 
Jan Dirk is nog maar 2 jaar lid van de SMN omdat dit voorheen niet kon. De grens van de minimale afstand is 2 
jaar geleden verlegd waardoor het voor hem en andere deelnemers mogelijk werd om deel te kunnen nemen bij 
de SMN. Hij vindt dat deze organisatie oog heeft voor het spel. Jan Dirk doet dan ook aan alles mee en heeft op 

alle onderdelen ingezet. 
 
Ten slotte wil ik Jan Dirk en zijn vrouw Corrie van harte bedanken voor de gastvrije ontvangst, de koffie en de 
schitterende planten die wij mochten meenemen. Het was weer een gezellige duivenmiddag samen met Rob. 
 
Auteur: John Laan 

 

Uitslag: Marseille 

 
Nr Naam  Woonplaats Ringnummer Get Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 Jan Dirk van Egmond en zoon Katwijk a/d Rijn 0-1589911 2 1017,083 7:27:48 948.948 1000,00 

2 Comb J.Hommes en Zoon Akersloot 0-1558865 1 1054,437 10:10:57 853.840 999,99 

3 J.W.Schreurs Nieuw vennep 9-1019304 1 1022,859 9:47:33 844.256 999,97 

4 C.J. van der Laan Castricum 9-1069324 1 1054,935 10:25:55 844.013 999,94 

5 Jelle Jellema Nijverdal 9-1787351 1 1028,651 10:22:11 825.441 999,90 

6 C.J. Blokdijk Hoorn 9-1056370 1 1062,132 11:03:05 825.234 999,85 

7 L.A. Pronk Breezand 1-1603323 2 1093,208 11:47:05 821.291 999,79 

8 Team Vollebregt Wassenaar 1-1672993 1 1011,577 10:11:42 818.626 999,72 

9 P.E.J. Eeuwes Huissen 8-1213260 1 981,455 9:38:02 816.486 999,64 

10 Tim Hage Woerden 9-1235017 1 1002,387 10:07:54 813.700 999,55 

 

Extra prijzen 
 

Nr. Naam Prijs Aangeboden door: 

1 J.D. van Egmond Kristallen vaas Vluchtsponsor Ulamo 

 J.D. van Egmond Dopsleutelset 108-dlg Vluchtsponsor Ulamo 

 J.D. van Egmond Bloembollen pakket Team Vollebregt 

 J.D. van Egmond Duivenfoto Pigeon Photography 

 J.D. van Egmond Mok met opdruk Harjac B.v 

2 J. Hommes & Zonen LED bouwlamp Vluchtsponsor Ulamo 

 J. Hommes & Zonen Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 J.W. Schreurs Keukenapparaat Vluchtsponsor Ulamo 

 J.W. Schreurs Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 C.J. van der Laan Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 

5 Jelle Jellema Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

10 Tim Hage Design messen set V.D.T. Soest 

39 J. van Brienen zak Voer Harjac B.V. 

 



Pagina : 16 van 52 

  

Attractie prijzen Marseille 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Comb J.Hommes en Zoon Akersloot € 300  14 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 

2 J.W.Schreurs Nieuw vennep € 200  15 Bas Weijers Groesbeek € 50 

3 C.J. van der Laan Castricum € 100  16 Auke Smid Zwaagwesteinde € 50 

4 Jelle Jellema Nijverdal € 50  17 W. en M. van Houten IJsselstein € 50 

5 C.J. Blokdijk Hoorn € 50  18 Flip Hoogervorst Ter Aar € 50 

6 Team Vollebregt Wassenaar € 50  19 Jos Pepping Egmond aan de Hoef € 50 

7 P.E.J. Eeuwes Huissen € 50  20 Comb. Huysmans-Luiten Alkmaar € 50 

8 Tim Hage Woerden € 50  21 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen € 50 

9 H.G.A. Hendriks Vinkeveen € 50  22 John van Klink Oude Wetering € 50 

10 C.P.J. Galjé IJsselstein € 50  23 Vertelman & Zn Hoogkarspel € 50 

11 H Zwiers Den Ham € 50  24 W. van den Hoek Putten € 50 

12 A.J. van Amerongen Bunnik € 50  25 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50 

13 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef € 50  26 A. van der Bijl Jr. Woerden € 30 

 
Attractie 2 

 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Jan Dirk van Egmond en zoon Katwijk a/d Rijn € 200  11 John van Klink Oude Wetering € 50 

2 L.A. Pronk Breezand € 150  12 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50 

3 Levi van der Weijden Hoogkarspel € 100  13 Gertjan van Houten IJsselstein € 50 

4 T.A. Burgers Weurt € 50  14 Auke Smid Zwaagwesteinde € 50 

5 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen € 50  15 Paul van den Boogaard Kamerik € 50 

6 H. van de Roest Zwanenburg € 50  16 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 

7 J.S. Outhuijse Harlingen € 50  17 J.Doppenberg Voorthuizen € 50 

8 C.J. Schermer Castricum € 50  18 Comb. Hartog Laren NH € 50 

9 Jelle Jellema Nijverdal € 50  19 Wim van Hoolwerff Heemskerk € 50 

10 J.G.J. Lases Noorden € 50  20 Bas Weijers Groesbeek € 23 
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Comb. D. ten Cate wint Bergerac en wordt 3e kampioen middaglossingen 
 

Bergerac een plaats in de Franse Dordogne bekend van de wijnbouw en oude stadsgezichten. Bij de 

duivenliefhebbers bekend als losplaats aan het einde van het oude duivenseizoen. De jaarlijkse afsluitende vlucht 

voor de oude duiven, tellend voor het generaal kampioenschap. Een vlucht waar de één naar uitkeek en de ander 
deze losplaats verafschuwde omdat een heel kampioenschap verloren kon gaan op de laatste vlucht. 
Alles is nu anders en is er een overladen marathonprogramma waarop duiven week in week uit getest worden en 
deze afstand met meer gemak afleggen dan voorheen. 
Bergerac was dit jaar ook een vlucht waarover veel discussie was want Bergerac stond niet eens op het 
programma. 
In gezamenlijk overleg hebben fondclubs uit de sectoren 2, 3, en 4 samen een voorstel gedaan voor een 

vluchtprogramma met daarin 3 vluchten waarbij de 3 sectoren gelijk lossen van dezelfde losplaats. Essentieel voor 
het Marathon Noord programma want alleen hierdoor kunnen fondliefhebbers uit de sectoren 2, 3 en 4 die in het 
werkgebied wonen zich met elkaar meten. 
De laatste vlucht zou Cahors zijn maar deze vlucht werd, een dag voor inkorven, afgelast omdat het weer dat 
verwacht werd verantwoord lossen onmogelijk zou maken. Liefhebbers boos en discussie alom want in het seizoen 
veranderingen doorvoeren is “not done”. De Marathon Noord competitie zou ook een vlucht kwijt zijn. Kort na het 

afgelasten werd besloten de vlucht alsnog te vervliegen alleen een week later en vanuit Bergerac. Opnieuw 

discussie want nestspelers zijn de neststanden kwijt en degenen die al vakantie hadden gepland kwamen ook in 
de problemen. Maar het kwam er toch van en dat in een weekend waarin de temperaturen in ons land dit jaar het 
hoogst zouden zijn. Op vrijdag werd uitgesteld terwijl andere vluchten zoals Perpignan wel werden gelost en ook 
goed kwamen dus was er opnieuw reden voor klagen en discussie. Uiteindelijk werd de veelbesproken vlucht 
vanuit Bergerac op zaterdag om 14:00u dan toch gelost. 
Gezien het verloop van Perpignan was de verwachting dat er volop nachtelijke aankomsten zouden zijn maar dat 

was toch niet het geval en werd het een middaglossing met een verloop zoals op deze vluchten bedoeld zijn. 
De overwinning bij Marathon Noord kwam terecht bij de comb. D. ten Cate uit Hattemerbroek die om 07:55u. hun 
tweede getekende constateerden. 
 
De combinatie Dick ten Cate bestaat uit de broers Dick en 
Arie en hun vriend en hulp Henk van ’t Hul. 

De letter D in de naam is nog van vader ten Cate die ook 

Dick heette en daarom is de naam zo gebleven. 
De combinatie heeft zich helemaal gespecialiseerd op de 
marathonvluchten in bijzonder het programma met de 
middaglossingen. Aan concurrentie geen gebrek want ze 
spelen tegen o.a. Arjan Beens, Mark van den Berg, Nanne 
Wolff en zo kan een lange lijst worden gemaakt.  
Misschien mede door deze sterke concurrentie behoort deze 

combinatie ook tot de top wat ook wel blijkt uit het feit dat 
ze bij Marathon Noord niet alleen Bergerac winnen maar ook 
3e kampioen middaglossingen worden. Als je dat presteert 
heb je een heel goed seizoen gehad want de concurrentie 
geeft niets cadeau. 

 
Arie en Dick ten Cate 

Op Bergerac had de combinatie 20 duiven mee en wonnen de 2e en 22e in sector 3 tegen 10.327 duiven en 12 

prijzen, een voortreffelijk resultaat. 
Op de hokken van de ten Cates zitten zo’n 250 duiven die door alle drie worden verzorgd. Er wordt vrij veel 
gelapt, minstens één keer per week en dat wordt meestal gedaan door Arie of Henk. 
Wekelijks worden de duiven ook meegegeven met een veehandelaar die naar Baarle Nassau gaat. 
Arie wil ook graag gaan meedoen op de dagfond en heeft daarvoor duiven gekocht bij Pieter Veenstra maar voor  

 
Eén van de hokken van de combinatie 

Dick is dat wat te veel “want je kunt niet alles doen” 

zegt hij. 
De punten bij Marathon Noord werden dit jaar 
verdient door twee broers de 1-1390598 en de 1-
1390599. 
Op St. Vincent en Cahors was het de 598 en op 
Bergerac de 599 die de punten verdiende. 
Dat beide broers mee waren was het gevolg van  het 

uitstel met een week. De 599 was mee geweest op 

Orange en kon oorspronkelijk niet mee omdat het 
inkorven te kort na Orange was. Maar door de week 
uitstel kreeg hij een week extra rust en werd als 
tweede getekende gezet op Bergerac. Dat hij 
voldoende uitgerust was bleek wel want tegen ruim 
10.000 duiven in de overvlucht de 2e prijs in de 

sector winnen en in Marathon Noord met de eer gaan 
strijken bewijst de klasse van deze doffer. Zijn broer 
de 598 liet op Bergerac verstek gaan en kwam niet in 
de uitslag voor. 
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Een week voor inkorving werd de winnaar extra gemotiveerd doordat Dick een groot jong onderschoof welke 
direct werd geadopteerd en verzorgd en doordat deze doffer ging drijven was hij dubbel gemotiveerd. 
Deze twee doffers hebben als vader een duif van Tonnie van Dam uit de kampioensduif van 2008 van het soort 

van Brügemann uit Assendelft. De moeder komt uit de duifkampioen ZLU van de gebr. Jacobs uit Nes a/d Amstel 
welke van oorsprong komt uit het Betuwe koppel van Veerman uit Volendam.  
De duiven worden op het nest en weduwschap gespeeld in een hok waarin de droge mest methode wordt 
gehanteerd alleen de broedhokken worden schoongehouden. 

De doffers worden op weduwschap gespeeld en de goeie duivinnen op het nest. Weduwschap wordt wel 
makkelijker gevonden maar is minder geschikt voor de duivinnen omdat ze snel met elkaar aanlopen. 
Nestspel wordt pas de laatste jaren gespeeld nadat op Limoges een keer een paar duivinnen voorop kwamen en 
de kwaliteit van duivinnen naar voren kwam.  
De duivinnen worden midden op de dag losgelaten  als ze van het nest af zijn en moeten dan verplicht vliegen en 
daarvoor wordt de vlag gebruikt en als dat in het begin van het seizoen nog niet wil wordt wel eens wat vuurwerk 

gebruikt dat is overgehouden van Nieuwjaar. 
 
De duiven krijgen volle bak en veel pinda’s die eerst klein gemaakt worden voordat ze worden gevoerd. De 
ongebrande pinda’s die gebruikt worden komen gewoon van de markt omdat het risico op schimmel in de pinda’s 

dan kleiner geacht wordt dan pinda’s die gebruikt worden voor diervoeders. 
 
Het duivenbestand is opgebouwd rond een Vale superduif die vader ten Cate ooit kocht bij Jac Wolff. Deze duif is 

in de afstamming van alle duiven nog terug te vinden. 
Later zijn deze duiven gekruist met duiven van Bert van Es uit Dirksland, de combinatie Foppen, Herman 
Brinkman duiven via Jan Hoeben uit Zwartsluis. 
 
Voor de medische verzorging is Nanne Wolff vlakbij maar veel wordt er niet aan gedaan. Nu en dan een geel pil en 
de verplichte entingen en als er aanleiding is om in te grijpen. De duiven die meegaan krijgen de zondag voor ze 
meegaan een geel pil en op de dag van inkorven een druppel in het oog. 

 
Dat een 1e en 3e kampioen middaglossingen bij 
Marathon Noord op 2 minuten van elkaar wonen 
zal niet vaak voorkomen zeker niet als we in 

aanmerking nemen hoe groot het werkgebied van 
Stichting Marathon Noord is. 

Beide kampioenen zitten ook nog op grote 
afstanden wat bewijst dat kampioen worden bij 
Marathon Noord niet gebonden is aan de plaats 
waar je woont maar als je goede duiven hebt en 
deze ook nog gezond en gemotiveerd hebt ligt 
een kampioenschap voor iedereen in het 
verschiet. 

Namens SMN bracht oud Marathon Noord 
voorzitter Hans Wolfsen (links op de foto) de 
felicitaties over en onderstreepte dit met een 
mooie bos bloemen. 
 

Auteur: Heimen Huisman 
 

 
Oud SMN voorzitter Hans Wolfsen (l) was aanwezig om de 

winnaars te feliciteren 
 

 

Uitslag Bergerac 
 

Prijs Naam Plaats Ringnummer GT Afstand Tijd Snelheid Punten 

1 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 1-1390599 2 939,137 7:55:58 1522,194 1000,00 

2 Jelle Jellema Nijverdal 0-1221795 1 942,519 8:08:40 1496,857 999,99 

3 Arjan Beens Genemuiden 1-1213344 2 955,189 9:29:43 1343,974 999,97 

4 W. Wittebol Oosterwolde 7-4288836 2 999,652 10:28:22 1299,316 999,94 

5 Arjan Beens Genemuiden 1-1213210 1 955,189 10:04:17 1281,640 999,90 

6 J.M. Aretz en zn Steggerda 1-4227610 2 977,877 10:28:49 1270,280 999,85 

7 F.S. Kramer Wormer 0-1528021 1 908,489 9:38:56 1261,909 999,79 

8 Comb van Doorn Amerongen 0-1459306 1 875,511 9:39:20 1215,423 999,72 

9 A van Gelderen Ameide 0-1709785 2 856,530 9:29:18 1205,872 999,64 

10 H. van de Roest Zwanenburg 0-1513503 1 893,599 10:06:10 1195,982 999,55 
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Attractie prijzen Bergerac 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Jelle Jellema Nijverdal € 450  22 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout € 50 

2 Arjan Beens Genemuiden € 350  23 John Schoemaker Egmond aan Zee € 50 

3 F.S. Kramer Wormer € 250  24 P.E.J. Eeuwes Huissen € 50 

4 Comb van Doorn Amerongen € 150  25 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

5 H. van de Roest Zwanenburg € 150  26 B. Homma Balk € 50 

6 Gebr. Hendriks Zeist € 100  27 N. Rimmelzwaan Alphen a-d Rijn € 50 

7 GH Bloemen Brummen € 100  28 H. de Bree Soest € 50 

8 Kees Droog Andijk € 100  29 W. van den Hoek Putten € 50 

9 M. Hekman Den Ham € 100  30 G. Brama- M. Boele Bussum € 50 

10 Gebr. Spekking Terborg € 100  31 J.C.Roelofs Alkmaar € 50 

11 H van't Goor 't Harde € 50  32 J.H. van 't Land Naarden € 50 

12 Benno Kastelein Hengelo € 50  33 Rob van der Wal Mijdrecht € 50 

13 Comb. Coja-Erpeka De Steeg € 50  34 Combinatie Verwaaijen Deest € 50 

14 Gebr. Holleman Tienhoven € 50  35 H. Brakele Maarssen € 50 

15 Wim Hogendoorn Purmerend € 50  36 R van den Berg De Kwakel € 50 

16 W.L. Buys Elden € 50  37 H Zwiers Den Ham € 50 

17 Laura Wolff-Tennekes Wezep € 50  38 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart € 50 

18 A. Rave Aalten € 50  39 Karel de Bruin Zwaagwesteinde € 50 

19 Albert Vos Nieuw Dordrecht € 50  40 G. van Eikenhorst Hattem € 50 

20 Comb. v. Nood-v.d. Akker Lelystad € 50  41 Comb. Bosman Doetinchem € 30 

21 S.J. Kuipers Oudega (Sm.) € 50      
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek € 350  15 comb Vork Mastrigt Noorden € 50 

2 Arjan Beens Genemuiden € 250  16 Gerard Kok IJsselmuiden € 50 

3 W. Wittebol Oosterwolde € 150  17 R. Voorn Edam € 50 

4 A van Gelderen Ameide € 100  18 J. Grootoonk Bant € 50 

5 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal € 100  19 Jan Dirk van Egmond en zn Katwijk a/d Rijn € 50 

6 A.G.v.d.Walle Beerta € 100  20 Comb Talen Haal Zeewolde € 50 

7 D Adema Sneek € 100  21 TEAM van Ginkel Veenendaal € 50 

8 G. Hamstra en Zoon Harderwijk € 100  22 M. Koeman-Kok Wormerveer € 50 

9 M.L.C. Jansen Ewijk € 100  23 Comb. Coja-Erpeka De Steeg € 50 

10 T. Koele & Zn Wezep € 100  24 Ruud van Engelen Odijk € 50 

11 Albert Lensen Ruinen € 50  25 Herman Brinkman Tuk € 50 

12 H Zwiers Den Ham € 50  26 GH Bloemen Brummen € 50 

13 J.G.J. Lases Noorden € 50  27 A. Borgers Huissen € 50 

14 Comb. Voorn & Kuipers Almelo € 50  28 J. Swagerman Bovenkarspel € 33 

 
Gewonnen extra prijzen 

 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Comb. D. ten Cate Kristallen vaas Vluchtsponsor www.duivendirect.nl 

 Comb. D. ten Cate Dopsleutelset 108-dlg Vluchtsponsor www.duivendirect.nl 

 Comb. D. ten Cate Bloembollen pakket Team Vollebregt 

 Comb. D. ten Cate Duivenfoto Pigeon Photography 

 Comb. D. ten Cate Mok met opdruk Harjac B.v 

2 Jelle Jellema LED bouwlamp Vluchtsponsor www.duivendirect.nl 

 Jelle Jellema Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Arjan Beens Keukenapparaat Vluchtsponsor www.duivendirect.nl 

 Arjan Beens Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 W. Wittebol Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 

5 Arjan Beens Tas levensmiddelen COOP supermarkten 

10 H. van de Roest Design messen set V.D.T. Soest 

25 Benno Kastelein Verrassingsprijs Willem Hemink Hoof conv. afd.9 

39 Comb. v. Nood-v.d. Akker 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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C. van Wijk & zn winnen Perpignan. 
Het slot van het oude duivenseizoen was warm … zeer warm. De laatste middaglossingsvlucht die gelost zou 
worden in Albi (in eerste instantie Cahors) werd vanwege de warmte een week uitgesteld en werd uiteindelijk 

gelost in Bergerac. Hier is genoeg over geschreven, gedraaid en gediscussieerd, dus daar gaan we het in dit 
overwinningsverhaal niet over hebben. Een feit is wel dat de latere winnaar van Perpignan in Marathon Noord (en 
Nationaal van heel Nederland) in eerste instantie bestemd was voor Albi. Omdat de week erna de wind zou gaan 
draaien, dachten vader Cor en zoon Erwin van Wijk dat deze vlucht (wat ook nog eens Bergerac werd, 30 km 

korter) voor hun topper, ‘de 378’ van 2008, te makkelijk zou worden. Daarom werd de keuze gemaakt voor 
Perpignan. Mede omdat in de Fondclub Utrecht en Omstreken een 2e plaats te verdedigen of te verbeteren viel 
voor het Keizer Kampioenschap Grote Fond, waar alle vluchten boven de 800 km voor tellen (middaglossing, 
ochtendlossing en ZLU-vluchten). Met een 1e prijs van Perpignan met de bovenste van de lijst doe je dan goede 
zaken. Voor het inkorven werd nog gekeken of er veel verliezen waren geleden op de laatste edities van 
Perpignan, maar dat was niet het geval. Ook ging het met de vorm van de duiven de laatste weken steeds beter. 

Twee weken voor Perpignan wonnen Cor en Erwin de 10e prijs in de Fondunie 2000 van Marseille en een week 
voor Perpignan wonnen ze in de Fondunie 2000 de 4e prijs van Narbonne. Daarbij komt dat de laatste jaren aan 
het eind van het seizoen vroege prijzen werden gepakt door doffers op grote jongen. De voortekenen waren dus 

al goed. 
 
De vlucht 
Op vrijdagmorgen 2 augustus om kwart over zeven werden de duiven gelost in het Zuidfranse Perpignan. De wind 

was overwegend Zuidelijk, dus de duiven konden ondanks de warmte een mooie snelheid halen. De eerste duif in 
België zat rond de 1.500 mpm per minuut en de eerst gemelde duif in Nederland (De Koeyer uit Yerseke) had een 
snelheid van 1.411 mpm. Na aanleiding van deze informatie dacht Erwin dat  je tussen 7 uur en half 8 een vroege 
duif zou draaien. Hij moest zelf de jonge duiven inmanden en zijn vrouw Miranda ging opletten of er een duif van 
Perpignan zou gaan vallen. Zij kreeg al snel gezelschap van vader Cor. Zij letten vooral (misschien alleen maar) 
op de klep, waar ‘de 378’ van het jaar 2008 op zou kunnen vallen. Hij stond boven aan de lijst en hield van 
vluchten boven de 1.000 km met een snelheid als deze van boven de 1.400 mpm. De vluchten onder de 1.000 km 

had hij liever een tikje zwaarder. Ondertussen korfde Erwin zijn jonge duiven in. Dit gebeurde als alle andere 
weken in hun vereniging in IJsselstein. Van de vereniging (De Groene Olijftak) is Erwin voorzitter. Van zijn 
duivenvriend Paul van de Berg jr (vorig jaar Kampioen van de SMN) kreeg hij een jonge duif in de hand, die Paul 

van Erwin had gekregen uit ‘de 378’ van 2008. Het was een mooi duifje en Erwin vertelde gekscherend tegen 
hem: ‘Paul, wees er zuinig op, want na vandaag is dit jong een hoop geld waard.’ Ondertussen was alles op het 
erf van de familie Van Wijk nog kalm, totdat even na zeven uur een duif op het slag viel. ‘De 378’ kwam zich 

melden en werd elektronisch geklokt om 19:03:36 uur. Erwin werd gebeld en onder zijn instructies klokten 
Miranda en vader Cor de gummiringen en noteerden het vleugelmerk en het getal van de 2e gummiring. Erwin 
was gelijk naar zijn auto gegaan en naar huis gereden. Dolblij werd de duif gemeld bij Koos van Houten en het 
moest een vroege zijn, dat kon niet anders. Ondertussen was Paul van de Berg jr. ook gearriveerd om de duif te 
kijken en ‘te controleren.’ Hij had immers een jong uit deze crack. ‘De 378’ van 2008 bleek de snelste duif te zijn 
van het ZLU-concours (van 4.978 duiven) met een snelheid van 1.490 mpm, ruim 70 mpm sneller dan de 
nummer twee De Leeuw uit Made (1.419 mpm). Nummer drie was de eerst gemelde duif van De Koeyer uit 

Yerseke. In de Marathon Noord zaten verder nog meer vroege duiven. Nummer twee was de familie Hendriks uit 
Zuiderwolde. Hun getekende duif haalde een snelheid van 1.376 mpm. Goed voor een 11e plaats in de ZLU. 
Nummer drie van de SMN was R. Timmermans uit Schellingwoude met 1.356 mpm goed voor de 16e plek in de 
ZLU. Leo Pronk uit Breezand (4e en 38e in de ZLU) en Ben van Kempen uit Ter Aar (5e en 50e in de ZLU) maakten 

de top vijf van de SMN vol op Perpignan. 
 
De liefhebbers 

De vader en zoon combinatie Cor en Erwin van Wijk (vliegend 
onder C.J.J. van Wijk) uit Benschop is al jaren een begrip in 
Midden Nederland. Cor is een krasse heer van ruim in de 70 jaar, 
die het onderhoud van de hokken op zich neemt en een deel van 
de verzorging doet. Tijdens ons bezoek was hij bezig met een 
prachtig nieuw hok te timmeren, wat geen gerenommeerd 

hokkenbouwer hem na kan doen. Hij is heel fit, want al had ik hem 
een paar jaar niet gezien: Hij was zeker niet ouder geworden om 
te zien. Erwin is een mid-40-er, die in het dagelijks leven 
ondernemer is en in zijn vrije tijd naast duivenverzorger ook 
bestuurder is in de duivensport. Hij is voorzitter van zijn club, de 

regio en de gehele afdeling 7 Midden Nederland. Hij is ook nog 
even penningmeester geweest van de NPO. 

 
Als duivenliefhebbers hebben vader en zoon met grote regelmatig vroege nationale prijzen gepakt en 
kampioenschappen in groot verband gewonnen. De laatste jaren zijn ze zich helemaal toe gaan leggen op de 
grote fond. Er wordt meegedaan op de nationale vluchten van de NPO, de vluchten georganiseerd door Afdeling 7 
en de ZLU-vluchten, waarbij de vluchten met een ochtendlossing een voorkeur hebben. Vanaf het erf waar nu nog 

steeds op wordt gespeeld, zijn ze 20 jaar geleden begonnen. De duiven die je op de hokken tegenkomt, komen 
veelal van de topvliegers uit de regio, waarvan de meesten in dezelfde club als Cor en Erwin zitten. Ze hebben 
duiven van de familie Van Houten en van de familie Schalkwijk (zowel van Ries en Gerard als van oudere broer 
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Antoon). Hiertussen zitten ook snellere Meulemans-duiven, waar Ries Schalkwijk gek op was. Sinds enkele jaren 
hebben de mannen uit Benschop duiven bijgehaald bij Martin Vinkenborg uit Volendam. De nazaten van deze 
duiven zijn nog te jong om te beoordelen of dit een goede investering is geweest. 

 
De winnende duif 

 

De winnende duif is in dit verhaal al een paar keer genoemd: 
‘de 378’ van het jaar 2008. Een ranke blauwe doffer met een 

mooi oog. Deze doffer won de laatste 2 jaar (2011 en 2012) 
8 prijzen met als beste de 17e nationaal Aurillac tegen 
10.331 duiven. In 2011 was hij 4 maal de tweede duif op het 
hok Van Wijk en in 2012 4 maal de eerste duif op het hok 
van Cor en Erwin. In 2013 werd hij lekker ingespeeld en 
tijdens dat inspelen won deze geboren winnaar al prijs op 

Pommerouel en Sens. Op St. Vincent won hij dit jaar een 
prijs in de 400 nationaal, waarna hij naar Cahors ging en de 
124e nationaal won tegen 6.542 duiven. De volgende vlucht 
zou dus Albi moeten worden, maar omdat deze vlucht een 

week werd uitgesteld, werd het om bovengenoemde 
redenen: Perpignan. Het resultaat is bekend: 1e Nationaal en 
ook nog eens 3e Internationaal. 

Een geweldig slot van een glansrijke vliegcarrière. Deze doffer is van een regionale komaf. De 4 grootouders zijn 
achtereenvolgens afkomstig van Dirk van Leeuwen, IJsselstein, een Meulemansduif van Ries Schalkwijk x Wout vd 
Kreeft, een duifkampioen van de overnacht van de gehele afdeling van Rik van Breukelen (soort Van Houten) en 
de Korrelduivin (van Ruud Korrel uit Vianen) van het soort van Ben Kooijman (schoonvader van Ruud Korrel). 
Waar vind je dat nog: een superduif gekweekt uit duiven van 5 topvliegers uit de regio. Dit maakt zo’n winnende 
duif uniek !!! 
 

Tot slot 
 
Mede namens mijn reisgenoot en oud-
voorzitter Hans Wolfsen wil ik vanaf mijn plek 

achter de pc de familie Van Wijk nogmaals 
gelukwensen met hun overwinning op 
Perpignan niet alleen van de Stichting 

Marathon Noord, maar ook Nationaal van het 
gehele ZLU-concours. Wij hopen dat jullie nog 
lang kunnen genieten van ‘de 378’ en zijn 
nazaten. Verder willen wij Miranda, Erwin en 
Cor bedanken voor de leuke ontvangst en het 
goede gesprek. Tot op de kampioenenhuldiging 

in Hooglanderveen !!! 
 

 
Hans Wolfsen (l) feliciteerde namens SMN vader en zoon 

Auteur: Jaco van Nieuwamerongen 
 

Uitslag Perpignan 
 

Nr Naam Woonplaats Afstand Ringnummer GT Tijd Snelheid Punten 

1 C.  van Wijk en Zn. Benschop 1056,024 8-1279378 1 1-19:03:30 1490,506 1000,00 

2 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1103,739 0-1559669 2 1-20:37:06 1376,061 999,99 

3 R. Timmermans Schellingwoude 1096,956 3-2221680 2 1-20:43:24 1356,947 999,97 

4 L.A. Pronk Breezand 1153,453 0-1544648 1 1-22:03:50 1297,715 999,94 

5 Ben van Kempen Ter Aar 1072,780 9-1222579 1 1-21:07:39 1288,389 999,90 

6 C.P.J. Galjé IJsselstein 1058,717 0-1437248 2 1-21:11:13 1266,079 999,85 

7 T.A. Burgers Weurt 1050,165 8-2133866 1 1-21:39:47 1214,384 999,79 

8 Jelle Jellema Nijverdal 1114,243 9-1787351 2 2-06:54:03 1133,437 999,72 

9 F.S. Kramer Wormer 1108,818 9-1028812 1 2-06:53:57 1128,036 999,64 

10 Arjan Beens Genemuiden 1137,101 0-1140700 2 2-07:24:14 1122,250 999,55 

11 Combinatie Foppen-Vlijm Harderwijk 1099,798 9-1873659 2 2-06:56:04 1116,470 999,45 

12 N. de Fouw Bant 1148,885 1-1221462 2 2-07:42:50 1113,440 999,34 

13 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 1125,552 6-2063473 1 2-07:24:13 1110,870 999,22 

14 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1103,739 9-1013573 1 2-07:14:27 1099,944 999,09 

15 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 1069,221 8-1266700 1 2-06:46:56 1095,580 998,95 

16 F.S. Kramer Wormer 1108,818 7-1651939 2 2-07:28:20 1089,911 998,80 

17 comb. Altenaar en klz Soest 1077,784 0-1437282 1 2-07:20:15 1067,905 998,64 

18 L. Ph. Hoogervorst Vrouwenakker 1077,503 7-1854933 1 2-07:26:01 1061,561 998,47 

19 Sven van Houten IJsselstein 1058,009 1-1504021 1 2-07:08:31 1060,643 998,29 

20 J.W.Schreurs Nieuw vennep 1080,883 0-1516386 1 2-07:36:37 1053,885 998,10 
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Attractie prijzen Perpignan 
 

Attractie 1 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 C. van Wijk en Zn. Benschop € 300  14 Comb J. Meijer en zoon Hengelo Gld € 50 

2 L.A. Pronk Breezand € 200  15 O. Pals Bovenkerk € 50 

3 T.A. Burgers Weurt € 100  16 J.G.J. Lases Noorden € 50 

4 F.S. Kramer Wormer € 50  17 D. Altenaar Giesbeek € 50 

5 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50  18 J. D. v. Egmond en zn Katwijk a/d Rijn € 50 

6 Fam. Hendriks Zuiderwoude € 50  19 P.J. vd Berg & Zn Benschop € 50 

7 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt € 50  20 J.M.G. van Houten IJsselstein € 50 

8 comb. Altenaar en klz Soest € 50  21 Jos Pepping Egmond aan de Hoef € 50 

9 L. Ph. Hoogervorst Vrouwenakker € 50  22 H Zwiers Den Ham € 50 

10 Sven van Houten IJsselstein € 50  23 Bas Weijers Groesbeek € 50 

11 J.W.Schreurs Nieuw vennep € 50  24 Jan Huls Borne € 50 

12 Gebr. Jacobs Amstelveen € 50  25 Comb. Bosman Doetinchem € 50 

13 Comb. van Heyst - Awater Wychen € 50  26 C.J. van der Laan Castricum € 30 
 

Attractie 2 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs  Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 C.P.J. Galjé IJsselstein € 200  11 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam € 50 

2 Jelle Jellema Nijverdal € 150  12 Levi van der Weijden Hoogkarspel € 50 

3 Arjan Beens Genemuiden € 100  13 Mike Peereboom Amstelveen € 50 

4 Comb. Foppen-Vlijm Harderwijk € 50  14 Comb. Bosman Doetinchem € 50 

5 N. de Fouw Bant € 50  15 Comb. de Jong Roelofarendsveen € 50 

6 M Tromp Egmond-Binnen € 50  16 J.G.J. Lases Noorden € 50 

7 Team Vollebregt Wassenaar € 50  17 A van Gelderen Ameide € 50 

8 P.E.J. Eeuwes Huissen € 50  18 John Schoemaker Egmond aan Zee € 50 

9 Paul van den Boogaard Kamerik € 50  19 Gerard Schalkwijk Lopik € 50 

10 E. Verheijen Putten € 50  20 Comb. van der Plas Rijnsburg € 23 
 

Extra prijzen 
 

Nr. Winnaar Prijs Aangeboden door 

1 C.  van Wijk en Zn. Kristallen vaas Sponsor : Timmerbedrijf Gebr. G.& H.v.d.Berg 

 
C.  van Wijk en Zn. Dopsleutelset 108-dlg Sponsor : Timmerbedrijf Gebr. G.& H.v.d.Berg 

 C.  van Wijk en Zn. Bloembollen pakket Team Vollebregt 

 
C.  van Wijk en Zn. Duivenfoto Pigeon Photography 

 

C.  van Wijk en Zn. Mok met opdruk Harjac B.v 

 
C.  van Wijk en Zn. Horloge Juwelier Peereboom 

2 Fam. Hendriks LED bouwlamp Sponsor : Timmerbedrijf Gebr. G.& H.v.d.Berg 

 
Fam. Hendriks Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 R. Timmermans Keukenapparaat Sponsor : Timmerbedrijf Gebr. G.& H.v.d.Berg 

 
R. Timmermans Vaar tegoedbon t.w.v. 30,= Botenverhuur de Rijnstroom 

4 L.A. Pronk Een vispakket t.w.v. 50.= Vishandel De Vakman 
5 Ben van Kempen Tas levensmiddelen COOP supermarkten 
10 Arjan Beens Design messen set V.D.T. Soest 
39 J.M.G. van Houten zak Voer Harjac B.V. 

 

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

    

Winnaar auto op St. Vincent 

Comb. van den Berg Utrecht Auto (Citroen C1) 

P. Beetsma Sneek Verrassingstroostprijs 

 

 

Winnaars elektrische fietsen 

Cahors R. van den Berg De Kwakel 

Bergerac Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 

Barcelona gebr. Brügemann Assendelft 

Marseille Jan Dirk van Egmond en zoon Katwijk a/d Rijn 

Perpignan C.  van Wijk en Zn. Benschop 

 
Winnaars verrassingstroostprijzen 

St. Vincent P. Beetsma Sneek 

Cahors Comb Steenbeek & Zn De Bilt 

Bergerac Jelle Jellema Nijverdal 

Barcelona Sven van Houten IJsselstein 

Marseille Comb J.Hommes en Zoon Akersloot 

Perpignan L.A. Pronk Breezand 
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Eindstand en winnaars geldprijzen middaglossingen 

 
Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 
1 Laura Wolff-Tennekes Wezep 2.991,27 €1.000 
2 Wim Hogendoorn Purmerend 2.983,59 €500 
3 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 2.981,97 €400 
4 J. Grootoonk Bant 2.963,53 €300 
5 H. Brakelé Maarssen 2.962,15 €250 
6 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 2.949,45 €200 
7 T. Koele & Zn Wezep 2.934,18 €150 
8 G.J. van Zelderen De Kwakel 2.932,90 €125 
9 Jelle Jellema Nijverdal 2.917,15 €100 

10 GH Bloemen Brummen 2.913,39 €100 
11 F.S. Kramer Wormer 2.913,32 € 75 
12 J.W.B Bruins Ulft 2.892,06 € 75 
13 Dik vd Berg Tuk 2.889,05 € 75 
14 Gerard Dekker Assendelft 2.880,92 € 75 
15 H. de Wit Arnhem 2.839,59 € 75 
16 Aart Hup Oene 2.827,94 €  50 
17 G.J. van Vilsteren Zwolle 2.827,16 €  50 
18 M.L.C. Jansen Ewijk 2.824,50 €  50 
19 C. van Wijk en Zn. Benschop 2.822,13 €  50 
20 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 2.820,57 €  50 
21 Gerard Kok IJsselmuiden 2.818,43 €  50 
22 Benno Kastelein Hengelo 2.818,16 €  50 
23 Comb. Coja-Erpeka De Steeg 2.799,17 €  50 
24 H. Leushuis Deurningen 2.792,24 €  50 
25 Roelof Coster Staphorst 2.785,24 €  50 
26 Henri Hoeks Bovensmilde 2.779,36 €  50 
27 L.Roodbeen Renkum 2.768,09 €  50 
28 A.G.v.d.Walle Beerta 2.761,91 €  50 
29 Comb.J.Stern Ulft 2.759,58 €  50 
30 R. Timmermans Schellingwoude 2.757,72 €  50 
31 Comb Talen Haal Zeewolde 2.747,23 €  50 
32 J. Dekkers Nijverdal 2.741,42 €  50 
33 Piet van Straten Vianen 2.724,98 €  50 
34 Jan & Frank Hage Woerden 2.708,58 €  50 
35 Henk Bos Purmerend 2.704,85 €  50 
36 D. Altenaar Giesbeek 2.702,75 €  50 
37 G. van Eikenhorst Hattem 2.698,94 €  50 
38 N.J. Tetteroo Purmerend 2.697,53 €  50 
39 L. Wilpstra Boerakker 2.679,44 €  50 
40 H.Sabel Hengelo(ov) 2.673,81 €  50 
41 Comb. Rose-Kooy Maartensdijk 2.666,93  
42 Kees Roelofsen Breukelen 2.657,46  
43 M. Hekman Den Ham 2.655,88  
44 Toon van Vliet Aarlanderveen 2.632,74  
45 Gebr. Spekking Terborg 2.632,13  
46 H. & R. Bakker Baarn 2.631,77  
47 H Zwiers Den Ham 2.625,59  
48 Comb. Voorn & Kuipers Almelo 2.617,28  
49 Jos Vermaas Heemskerk 2.572,28  
50 H.G. Otten Enter 2.563,46  

 

J. Grootoonk winnaar Criterium der Azen middaglossingen 
 

Nr. Naam Plaats St.Vincent 1 St.Vincent 2 Cahors 1 Cahors 2 Bergerac 1 Bergerac 2 Totaal 

1 J. Grootoonk Bant 989,19 595,30 606,60 999,90 852,94 974,44 5.018,37 

2 W. Weerink Wierden 936,72 810,85 872,80 949,50 563,40 663,30 4.796,57 

3 Henri Hoeks Bovensmilde 997,47 600,97 982,89 909,55 495,97 799,00 4.785,85 

4 H. Brakelé Maarssen 997,00 0,00 996,75 941,14 968,40 904,09 4.807,38 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
Kristallen vaas Schermer Hoveniers J. Grootoonk Bant 

Heggenschaar (Benzine) Schermer Hoveniers J. Grootoonk Bant 

Duivenfoto PigeonPhotography J. Grootoonk Bant 

 
Alle gewonnen geldbedragen worden rond de datum van de feestmiddag via de bank overgemaakt.
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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 

 

 

 

mailto:info@habru.nl
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Sponsorprijzen middaglossingen 
 

NR Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 
1 Meubelcheque t.w.v. € 600,-- Eijerkamp Wooninspiratie Laura Wolff-Tennekes Wezep 
2 Samsung Galaxy Tab2  Gebra Infra Wim Hogendoorn Purmerend 

3 Megasysteem Mega System Dick Basch Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 
  Stamboomprogramma Compuclub Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 
4 Hogedrukreiniger Willem Hemink Hoof conv. afd.9 J. Grootoonk Bant 
  Plantenbak Robert van Soest de Albatros J. Grootoonk Bant 
5 Sony E-reader  Gebra Infra H. Brakelé Maarssen 
6 Nikon Coolpix camera Makelaardij Jacobs H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 
7 Zuid Afrikaans wijn pakket Sun City Million Dollar Race T. Koele & Zn Wezep 

8 Heren horloge Mega System Dick Basch G.J. van Zelderen De Kwakel 
9 Stamboomprogramma Compuclub Jelle Jellema Nijverdal 

10 3 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. GH Bloemen Brummen 
11 3 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. F.S. Kramer Wormer 

12 Plantenbak Robert van Soest de Albatros J.W.B Bruins Ulft 
13 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Dik vd Berg Tuk 
14 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Gerard Dekker Assendelft 

15 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. H. de Wit Arnhem 
16 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. Aart Hup Oene 
17 2 zakken Beyersvoer Beyers Granen N.V. G.J. van Vilsteren Zwolle 
18 2 zakken Wielinkvoer Fa. E.Wielink M.L.C. Jansen Ewijk 
19 2 zakken Derksenvoer Voerhandel Derksen C. van Wijk en Zn. Benschop 
20 Zak Derksenvoer Voerhandel Derksen G. Hamstra en Zoon Harderwijk 

 

Marathon Noord herinneringsprijzen 
 
Nr. Prijs Sponsor Gewonnen door Woonplaats 

1 Trofee Stichting Marathon Noord Laura Wolff-Tennekes Wezep 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord  Laura Wolff-Tennekes Wezep 

2 Trofee Stichting Marathon Noord Wim Hogendoorn Purmerend 

3 Trofee Stichting Marathon Noord Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 
 

H. Hullegie & Znn winnaar duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer St. Vincent Cahors Bergerac Totaal 

1 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 7-1194230 993,34 994,39 961,72 2.949,45 

2 T. Koele & Zn Wezep 7-1437583 970,74 965,97 997,47 2.934,18 

3 Gerard Dekker Assendelft 0-1527732 985,15 986,22 909,55 2.880,92 

4 M.L.C. Jansen Ewijk 8-1235825 833,47 993,34 997,69 2.824,50 

5 Comb. Coja-Erpeka De Steeg 8-1220085 917,44 885,24 996,49 2.799,17 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas van Doorn schildersbedrijf H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 
Hogedrukreiniger van Doorn schildersbedrijf H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 
Duivenfoto PigeonPhotography H. Hullegie & Znn Dedemsvaart 
 

Jan Bruins heeft beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 
1 J.W.B. Bruins Ulft 7-1482151 8 6620,65 

2 J.W.B. Bruins Ulft 7-1482216 8 6538,16 

3 Gebr. Limburg Zuidveen 7-4291132 7 6083,16 

4 H. & R. Bakker Baarn 7-2123623 7 5908,10 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas First Prize Pigeons J.W.B. Bruins Ulft 
Hogedrukreiniger First Prize Pigeons J.W.B. Bruins Ulft 
Duivenfoto PigeonPhotography J.W.B. Bruins Ulft 
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Henk Bloemen winnaar “Herman van der Velden Trofee”  
 

Meeste punten St. Vincent en Barcelona 
 

Naam Woonplaats Vlucht Plaats Punten 

Henk Bloemen Brummen St. Vincent  11 999,45 

Henk Bloemen Brummen Barcelona  23 997,47 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Comb.Boogaard en van Buuren Henk Bloemen Brummen 
Heggenschaar (Benzine) Comb.Boogaard en van Buuren Henk Bloemen Brummen 
Duivenfoto PigeonPhotography Henk Bloemen Brummen 
 
 

Eindstand en winnaars geldprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 

1 J.W.Schreurs Nieuw Vennep 2.997,92 € 1.000  

2 T.A. Burgers Weurt 2.996,91 € 500  

3 Jelle Jellema Nijverdal 2.996,11 € 400  

4 Levi van der Weijden Hoogkarspel 2.988,60 € 300  

5 Jan Dirk van Egmond en zoon Katwijk a/d Rijn 2.987,69 € 250  

6 Bas Weijers Groesbeek 2.982,82 € 200  

7 C.J. van der Laan Castricum 2.980,98 € 150  

8 L.A. Pronk Breezand 2.975,58 € 150  

9 Paul van den Boogaard Kamerik 2.969,41 € 100  

10 R. Timmermans Schellingwoude 2.964,66 € 100  

11 Jos Pepping Egmond aan de Hoef 2.963,43 € 100  

12 Comb. Limmen-Zentveld Egmond 2.962,86 € 100  

13 John van Klink Oude Wetering 2.959,63 € 50  

14 Jan van Brienen Geldermalsen 2.958,21 € 50  

15 Comb. van der Plas Rijnsburg 2.954,77 € 50  

16 C.P.J. Galjé IJsselstein 2.947,29 € 50  

17 P.E.J. Eeuwes Huissen 2.937,51 € 50  

18 N. de Fouw Bant 1.998,79 € 50  

19 Sven van Houten IJsselstein 1.998,26 € 50  

20 Wim van Rijk Hazerswoude-Dorp 1.998,25 € 50  

21 Hein van Gurp Heino 1.997,65  

22 L. Ph. Hoogervorst Vrouwenakker 1.997,42  

23 H de Graaf Alphen aan den rijn 1.996,65  

24 Team Vollebregt Wassenaar 1.996,47  

25 M Tromp Egmond-Binnen 1.995,64  
 

Marathon Noord herinneringsprijzen 
 

Nr. Prijs Sponsor Gewonnen door Woonplaats 
1 Trofee Zuid Limburgse Unie J.W.Schreurs Nieuw Vennep 
 Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord  J.W.Schreurs Nieuw Vennep 

2 Trofee Stichting Marathon Noord T.A. Burgers Weurt 
3 Trofee Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 
 

Comb. Bosman heeft beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 

1 Comb. Bosman Doetinchem 5-1027438 4 3962,97 

2 R. Timmermans Schellingwoude 9-1016280 4 3942,25 

3 Jan Doppenberg Voorthuizen 5-2099826 4 3936,82 

4 John van Klink Oude Wetering 0-1679064 4 3922,82 

5 A.J. van Amerongen Bunnik 8-1298577 4 3916,36 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Bouwbedrijf Maat Comb. Bosman Doetinchem 
Hogedrukreiniger Bouwbedrijf Maat Comb. Bosman Doetinchem 
Duivenfoto PigeonPhotography Comb. Bosman Doetinchem 

 

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

Nr Naam Woonplaats Barc 1 Barc 2 Mar 1 Mar 2 Per 1 Per 2 Totaal 
1 Jelle Jellema Nijverdal 996,49 977,89 999,90 997,24  999,72 4.971,24 

2 Jan van Brienen Geldermalsen 981,70 994,39 996,22 992,59 967,60  4.932,50 

3 Paul van den Boogaard Kamerik  981,09 976,54 992,97 978,55 995,35 4.924,50 

4 John van Klink Oude Wetering 982,89 944,35 987,25 995,65 981,09  4.891,23 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Piet Laan Jelle Jellema Nijverdal 

Heggenschaar (Benzine) Piet Laan Jelle Jellema Nijverdal 

Duivenfoto PigeonPhotography Jelle Jellema Nijverdal 
 

Sponsorprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
1 Meubelcheque t.w.v. 250 euro Eijerkamp Wooninspiratie J.W.Schreurs Nieuw Vennep 

2 Megasysteem Marcel Tromp T.A. Burgers Weurt 
3 Nikon Coolpix camera Makelaardij Jacobs Jelle Jellema Nijverdal 
4 Zuid Afrikaans wijn pakket Sun City Million Dollar Race Levi van der Weijden Hoogkarspel 
5 Heren horloge Mega System Dick Basch J.D. van Egmond en zn Katwijk a/d Rijn 

6 Stamboomprogramma Compuclub Bas Weijers Groesbeek 
7 3 zakken Wielinkvoer Fa. E.Wielink C.J. van der Laan Castricum 
8 Plantenbak Robert van Soest, de Albatros L.A. Pronk Breezand 
9 2 zakken Beijersvoer Beyers Granen N.V. Schoten Paul van den Boogaard Kamerik 
10 2 zakken Beijersvoer Beyers Granen N.V. Schoten R. Timmermans Schellingwoude 
 

Jelle Jellema winnaar Supercup Marathon Noord  
 

Winnaar Jelle Jellema uit Nijverdal die als enige 4 series wist te behalen. 
 

Prijs Geschonken door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas TopPigeons Jelle Jellema  Nijverdal  
Hogedrukreiniger 
  

TopPigeons 
 

Jelle Jellema  Nijverdal  
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Comb. Van den Berg wint de auto op St. Vincent 
 

Een duivenseizoen kan vreemd verlopen. Zelfs in één weekend kan het resultaat totaal verschillend zijn. Deze 
twee voorgaande zinnen zijn herkenbaar voor de Comb. Van den Berg uit Utrecht. Ze begonnen het seizoen met 

een zeer matige Brive. De oorzaak en de handelingen daarna komen verderop in het verhaal ter sprake. Na 
bepaalde maatregelen te hebben genomen, ging er een goede ploeg naar Pau en een knappe ploeg naar St. 
Vincent. Vrijdagavond begon het wachten op Pau en deze vlucht verliep teleurstellend. Op vrijdagavond werd 
geen duif geklokt en ook in de vroege zaterdagochtend kwam er geen duif door of toch … Er viel een duif om 6:04 
uur. Eindelijk een duif van Pau, maar ze had geen gummi om, dus … Het was er één van St. Vincent … dat moest 
een vroege zijn en dat was het ook. Leona (zoals de duif genoemd wordt) speelde de 3e nationaal en won binnen 
Stichting Marathon Noord de auto. Een geweldige opsteker na twee tegenvallende vluchten, waarbij de tweede 

mindere vlucht nog niet eens verwerkt kon zijn. Leona won voor de familie Van de Berg hun tweede auto op St. 
Vincent. In 2009 wonnen ze al nationaal de auto met de 1e nationaal van dat jaar. 
 
De liefhebbers 
De Combinatie van den Berg uit Utrecht bestaat uit vader Gilbert en zoon Kevin, maar hierbij doe je de combinatie 

tekort. Naast vader en zoon doet Diana (Gilberts vrouw en Kevins moeder) ook veel voor de duiven, met name de 
administratieve zaken. Dochter Mandy is eveneens betrokken bij de duiven en verder heeft deze duivenfamilie 

veel steun van duivenvriend Bertie Boekhout. Hij gaat meestal mee met inkorven en lappen en verder helpt hij 
mee bij het verzorgen van de duiven als dat nodig is. Gilbert heeft al 36 jaar duiven (eerst bij en met zijn vader) 
en sinds 15 jaar op hun huidige adres aan de Jutfaseweg. Op dit erf staan prachtige hokken. Deels bovenop de 
schuur en deels tuinhokken. Er wordt op alle disciplines meegedaan, maar bij de grote fond ligt de nadruk. De 
laatste jaren worden vele kopprijzen aan elkaar geregen, waar afgelopen weekend weer een schakel bij is 
gekomen met een gouden randje: 3e nationaal St. Vincent met de auto bij de Stichting Marathon Noord. Binnen 

de Marathon Noord was het de 2e duif van alle getekende duiven, maar nummer één had zijn duif niet voor de 
auto gezet.  
Voor de volledigheid nog wat hoogtepunten op de Marathonvluchten van de laatste seizoenen op een rijtje: 1e nat. 
St. Vincent 2009, 2e en 5e nat. Limoges 2009, 3e nat. Orange 2011, 3e nat. Brive 2011, 4e NPO Limoges sept. 
2009, 3e nat. Montauban 2007, 5e nat. Marseille ZLU 2012 en 6e nat. Bordeaux jaarlingen ZLU 2008. 
 

De winnende duif 

De winnende duivin is een kras-duivin van het jaar 2011. Ze wordt Leona genoemd na de laatste winnares van 
The Voice of Holland. Ze komt uit een doffer van Johan Hamstra uit Poortugaal. Het is een zoon van ‘Joke.’ Deze 
duivin won de 75e nat. Barcelona. ‘Joke’ heette eerst ‘Mijn Meissie,’ maar is sinds het overlijden van Johans 
schoonmoeder omgedoopt in ‘Joke.’ 
‘Joke’ stond gekoppeld aan Nicky een volle broer van 
‘Dani,’ wat eveneens een goede Barcelona-duif was. 
De moeder van Leona komt van Arjan Beens uit een 

doffer van Wensveen (zoon 167e nat. Barcelona) met 
een duivin die Dark Moon heet. Leona ging uiterst 
gemotiveerd de mand in voor St. Vincent. Ze heeft 
een broedhok tweede van boven in haar afdeling. Ze 
had steeds de neiging om ook in het bovenste 

broedhok te gaan broeden. Het koppel uit dat 

broedhok werd op maandagavond ingemand voor 
Pau. Dat gaf Gilbert de gelegenheid ook dat broedhok 
open te zetten voor Leona. Zodoende broedde Leona 
in twee broedhokken op tweemaal vier eieren. Net 
voor inkorving werden er twee duivinnen uit een 
andere afdeling op die twee nesten (van Leona) gezet 
om Leona te prikkelen. Dit vond Leona niet fijn en ze 

ging het gevecht aan. 
 

 Eerst met de duivin in haar eigen broedhok en toen met de duivin in het broedhok erboven. Zonder schade aan te 
richten, werd ze ingemand: Enorm geprikkeld !!! Het resultaat is inmiddels bekend: De Auto van Marathon Noord 
!!! 
 
Het begin van het seizoen 

Voordat de vluchten beginnen, wil Gilbert dat de duiven worden nagekeken door een dierenarts op eventuele 

besmettingen. Vier weken probeerde hij een afspraak te regelen met een bekende dierenarts, maar op een of 
andere manier kwam hij er niet tussen. De duiven zagen er verder goed uit, dus werd er ingekorfd op Brive. Het 
resultaat was zoals gezegd zeer matig. Contact werd er opgezocht met een andere dierenarts, Hans van der Sluis. 
Hij controleerde de duiven en er werd geel (bij de ene helft) en ornithose (bij de ander helft) ontdekt. Een geelpil, 
die Gilbert zelf laat maken (15% Rodinazol), was al opgestoken en vervolgens kregen de duiven orni-rood en din-
druppels van Van der Sluis. Verder kregen de duiven Belgasol van De Weerd en de later weer Knooflook-Ui van 

Travipharma. De laatste drie dagen voor inkorving Combi-Fond, eveneens van Travipharma. Travipharma waar de 
familie Van de Berg al jaren met veel plezier producten van gebruiken, die op natuurlijke basis zijn.  
Zoals altijd werden de duiven op vrijdag, zaterdag en zondag gelapt op Hazeldonk. Op één van deze lapvluchtjes 
werd de duif verspeeld, die als bovenste van de lijst op St. Vincent mee had gemoeten. Er moest een nieuwe 
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getekende gevonden worden. Dit werd Leona, omdat zij het felst was op haar broedkooien en haar tweemaal vier 
eieren. Deze motivatie-truuk werd met drie andere duivinnen ook gedaan en alledrie speelde ze prijs op St. 
Vincent.  

In het voor seizoen hebben de duiven van St. Vincent het volgende opleerprogramma gehad: 1x St. Job, 3x St. 
Quentin en 3x Angerville. 
  

 
Jaco (r) feliciteert Gilbert met het behaalde resultaat. 

Allemaal met één nacht mand. Leona was van de 6 

trainingsvluchten die ze mee is geweest (1x moest 
ze leggen en ze is thuis gebleven) 4 maal bij de 
eerste 8 duiven thuis van de gemiddeld 120 duiven, 
die met die inspeelvluchten meegingen. De spirit zat 
er het hele jaar al in. 
 

Tot slot 
De familie Van den Berg heeft weer een mooie parel 
aan hun erelijst geregen met daarbij een prachtige 
hoofdprijs: De Auto van Marathon Noord. Twee 

mindere vluchten (Brive en Pau) werden in één keer 
weggespoeld door dit mooie resultaat. Een resultaat 
behaalt door een duivin die tot op het bot 

gemotiveerd was om haar nestje terug te veroveren 
op de ‘vreemde indringers.’ 

 
Beste mensen, nogmaals gefeliciteerd namens de 
hele familie die Marathon Noord heet en bedankt 
voor de goede ontvangst en het leuke gesprek. Tot 
een volgende keer !!! 

 
 
Auteur: Jaco van Nieuwamerongen 
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Nanne Wolff kampioen middaglossingen 
 

Jaarlijks worden vele kampioenschappen gewonnen in de duivensport en iedereen heeft vaak wel de één of andere 
ambitie om er één te winnen. Meestal is het niet eenvoudig omdat de concurrentie groot is en er veel specialisten 
zijn die zich toeleggen op een specifiek onderdeel dit in tegenstelling tot hoe het “vroeger” ging toen de meeste 
liefhebbers overal op meededen. 

Om kampioen te worden bij Stichting Marathon Noord moet een liefhebber niet alleen goed presteren op een 
bepaald onderdeel maar dat moet ook nog eens met zijn eerste twee getekende duiven. Keivroeg zitten maar niet 
een getekende betekent bij Marathon Noord dat je niet op de uitslag komt. Daardoor is een kampioenschap bij 
Marathon Noord iets bijzonders en de bestuursleden hebben door de jaren heen geprobeerd deze kampioenen de 
waardering te geven die ze verdienen door ze op een bijzondere manier te huldigen op de jaarlijkse feestmiddag. 
De kampioenen komen letterlijk in de schijnwerpers te staan en krijgen onder toeziend oog van “de concurrentie” 
het Wilhelmus ten gehore gebracht. 

Geen wonder dat kampioen worden bij Marathon Noord een onvergetelijke gebeurtenis is die de winnaar niet snel 
zal vergeten. 
Natuurlijk zijn aan een Marathon Noord kampioenschap ook nog een aantal mooie prijzen verbonden. 

 
De kampioen middaglossingen in 2013 is een bijzondere omdat als 
winnares in de eindrangschikking Laura Wolff-Tennekes uit Wezep 
vermeld staat.  

De meesten zullen weten dat Laura enkele jaren geleden de te 
vroeg overleden vrouw van Nanne Wolff is. Nanne ontmoette 
Laura toen zij nog samen speelde met haar vader, Joop Tekkenes, 
en in het laatste jaar waarin deze vader dochter combinatie actief 
was werden zij kampioen van de afdeling waarna de vader, op het 
hoogtepunt, met actieve duivensport is gestopt. 

 
Nanne besloot na het overlijden van Laura, als eerbetoon onder de 
naam van Laura te blijven vliegen ook omdat het de duiven van 
Laura zijn. 

Nanne vliegt ook nog op eigen naam en die duiven worden 
verzorgd door zijn vader Gerrit Wolff en broer en de duiven van 
Laura worden door Nanne zelf verzorgd. Toen Laura nog leefde 

verzorgden Nanne en Laura de duiven samen waarbij Nanne “de 
poetser” was zoals hij dat zegt en Laura het voeren voor haar 
rekening nam.  
Nu doet hij dat zelf naast al het andere dat de aandacht opeist, 
zoals zijn dochtertje en de kliniek wat een hele opgaaf is.  

Nanne samen met dochter Anna 
 
Het kampioenschap bij Marathon Noord werd gewonnen met de volgende prijzen. 
 
St. Vincent 10 

Cahors 25 

Bergerac 33 
 
De prijzen op St. Vincent en Cahors kwamen voor rekening van de doffer met de naam “Steve” en ringnummer 9-
1886831. 

 

Deze doffer had tot dan nog niet gepresteerd en Nanne 

had hem speciaal laten zitten omdat Laura haar 
vertrouwen had uitgesproken in deze doffer en vond 
dat hij de kans moest krijgen. 
De vader van “Steve” stamt af van de 660 van Tonnie 
van Dam uit Hattem (36e Nat. Brive lijn Dolleweerd 
* oude Kruk) en de moeder (dochter van 2e Nat St 
Vincent) stamt af van eigen duiven van Laura en 

duiven van Willem Baarsen uit Urk.  
“Steve” is vernoemd naar Steve Irwin de Australische 

dierenkenner en presentator die in september 2006 om 
het leven kwam door een aanval van een pijlstaart rog. 
“Steve” was gekoppeld aan de beste duivin en daarom 
werd altijd gespeeld op eieren waar de duivin gek mee 
was maar “Steve” raakte daar niet gemotiveerd door. 

Nadat de duivin door de roofvogel gepakt was en de stand voor de duivin niet meer van belang was werd “Steve” 

op weduwschap gespeeld. Hij kreeg dan 4 dagen voor inkorven zijn duivin en ging op drijven mee en dat bleek 
wel voldoende motivatie te zijn.  
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“Steve” ging op St. Vincent als tweede de mand in ondanks dat hij op basis van zijn prijzen die niet verdiende 
maar Nanne had vertrouwen in hem. Dat hij niet bovenaan stond was uit bijgeloof omdat “als hij als eerste 
getekende zou staan dan misschien wel juist niet zou komen” aldus Nanne. 

 
Op de laatste Bergerac liep het trucje met drijven fout door het verschuiven van de vlucht en moest een andere 
duif voor de punten zorgen. Dit was een duivin met ringnummer 0-1390483 (Anna) en stamt af van duiven van 
Brian Long (lijn 1 nat. Barcelona x 2e nat. St. Vincent) x een duif van Gerard van Tuyl (Zuster 1e nat. Barcelona 

via Jan Doppenberg). 
De 83 en het nestmaatje vielen al snel op want Nanne vond beide super mooi.  
Omdat een liefhebber nog wat tegoed had maar hem niet kon plaatsen en een ander die een bon had gewonnen 
deze duif niet wilde hebben bleef ze zitten.  Achteraf bewees deze duivin het vertrouwen waard te zijn. 
 
De duiven werden dit jaar heel vaak weggebracht. Nanne liet dat doen door klanten die een bezoekje aflegden 

aan de kliniek om de duiven te laten controleren en dan de duiven meenamen als ze weer naar huis gingen. Of 
liefhebbers die op zaterdag wilden komen kijken die mochten komen als ze de manden meenamen om de duiven 
mee te nemen als ze weer naar huis gingen. Op die manier werden de duiven dagelijks weggebracht tot op de dag 
van inkorven wat één keer tot gevolg had dat ze pas net voor het inkorven weer in het hok zaten. 

 
Voor het uitstellen van Bergerac heeft Nanne geen begrip zeker niet als dit in de schoolvakantie valt. In principe is 
er begrip voor uitstellen of afgelasten maar er dient wel rekening gehouden te worden met de omstandigheden 

waar liefhebbers in zitten en afspraken die zij hebben gemaakt. 
Doordat Nanne, nadat hij hoorde dat de vlucht was afgelast, op vakantie is gegaan en verder niets meer had 
gevolgd wist hij pas op zaterdag voor het inkorven dat de vlucht een week later toch doorging. Toen zat “Steve” 
inmiddels op eieren, een stand waarop hij in drie jaar geen enkele prijs gewonnen had. “Dan zie je al aan zo’n duif 
dat de motivatie weg is” zeg Nanne. 
Vanaf zaterdag werden de duiven toen elke dag weggebracht en soms wel twee keer maar “Steve” liet duidelijk 
blijken het wel goed te vinden want hij liep na zo’n lapvlucht ook niet meer binnen en bleef op het dak zitten. 

 
Het duivenbestand is opgebouwd met duiven van Dolleweerd, Henk de Weerd, Wijnands & Zn., Brian Long, D. ten 
Cate, Tonnie van Dam en Wim Baarsen. 
Verder zijn er nog een paar duiven teruggekocht van wijlen Jan Lotterman die eerder duiven bij Nanne kocht. 

De hokken met duiven van Laura staan voor de kliniek en ieder die daar wel eens geweest is zal dat weten.  
Op deze hokken zitten 48 koppels die door Nanne zelf worden verzorgd. 

 
Dan de medische begeleiding, toch wel een bijzonder onderwerp bij één van de meest bekende “duivendokters” in 
Nederland. “Dit jaar heb ik er veel aan gedaan ondanks wat in de media wordt geschreven dat je niet te veel moet 
doen”, zegt Nanne.  
Vier dagen voor de vlucht kregen de duiven Lincospectin, dit nadat Nanne er wat onderzoek naar had gedaan en 
voor elke vlucht werden de duiven “uitgerookt”. Na elke vlucht kregen de vluchtduiven een geel pil om infecties 
voor te zijn.  Toen het goed ging heeft hij dit het hele jaar volgehouden. 

Als voedingssupplement krijgen de duiven op zaterdag en zondag methionine choline. Dit is een stof die de 
spieren sterker maakt. Verder wordt 4 tot 5 dagen in de week octacosanol gegeven dit is een stof die helpt om 
een duif meer inhoud te geven zodat hij langer door kan gaan en volgens onderzoeker Winter zou het een 
verbetering in duurvermogen tot 46% kunnen opleveren. 
 

 

Een bijzondere kampioen met een bijzonder verhaal 
maar wel een echte liefhebber die ook te maken heeft 

met ups en downs die ook niet een geheimzinnig 
middeltje heeft om van gewone duiven kampioenen 
te maken.  
 
Namens Stichting Marathon Noord werd oud 
voorzitter Hans Wolfsen (r) afgevaardigd om de 

felicitaties over te brengen wat tijdens de jaarlijkse 
kampioenenhuldiging nog een keer uitbundig wordt 
overgedaan. 
 
Toen we bij Nanne waren was Robert Borneman 

aanwezig om een paar duiven op de foto te zetten en 
deze bood spontaan aan ook de foto’s voor Marathon 

Noord te maken. Van dit aanbod maakten we 
natuurlijk gretig gebruik en bedanken Robert hierbij 
voor zijn bijdrage. 
 
 
 
 

 
 Auteur: Heimen Huisman 
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Jelle Jellema winnaar SuperCup, Criterium der Azen ochtendlossingen en  
3e kampioen ochtendlossingen 
 
Op de laatste zaterdag van Augustus hebben Ad van Heijst (voorzitter van SMN) en Patrick Sticker  (Vicevoorzitter 
en voor deze gelegenheid reporter) s’ morgens  een afspraak staan aan de Rijssensestraat 373 in Nijverdal. De 
reden hiervoor is dat Jelle Jellema drie keer bij de kampioenen staat van Stichting Marathon Noord. Te weten: 

 1e Supercup 2013. 
 1e Criterium der azen: ochtendlossingen 2013. 
 3e ochtendlossingen eindklassement 2013 

Dat Jelle eerste is geworden van de supercup Marathon Noord (Gesponsord door TopPigeons) komt doordat hij 
van de zes vluchten op vier vluchten zijn beide getekenden draaide, verder is hij eerste geworden met het 
criterium der azen ochtendlossingen door vijf van de zes duiven in de uitslag van SMN te draaien. De derde prijs 

die hij in de wacht heeft gesleept is dat hij derde is geworden in het totale klassement van de ochtendlossingen 
2013. De duiven die dit jaar met kop en schouders boven de rest uitstaken waren op de middaglossingen de 
Romee zij won overigens een 3e nat. Bergerac, 3e Nat. Orange en 18e Nat. St.Vincent in sector drie. Op de 
ochtend lossing was dat dit jaar de Blauwe Benno. Deze blauwband (09-1787351) gekweekt door Benno Kastelein 

pakt op drie Z.L.U vluchten vroege prijzen: Pau, Marseille, Perpignan.  
 
Huize Jellema voorstellen hoeft bijna niet want als je op internet de site van Jelle doorneemt kom  je veel te 

weten en zijn veel vragen beantwoord. Jelle is een man met een duidelijke visie over fondduiven en zijn doel is 
een stam samen te stellen waar alleskunners uit voort komen. Hij is 44 jaar en heeft samen  met Janneke  drie 
kleine kinderen, wat mooi is is dat Jelle zijn gezin in ieder geval boven aan zijn lijstje heeft staan. Zoals denk ik 
iedereen wel weet is Jelle dierenarts in Wierden, hij is gespecialiseerd in koeien, kippen maar ook van duiven weet 
hij alles. Natuurlijk is het makkelijk dat je als dierenarts snel kunt controleren of er aan de gezondheid van je 
kolonie iets mankeert. Maar dat geeft geen garantie, Je moet een goed hok hebben en natuurlijk klasse duiven en 
dan ook nog het liefst in topvorm. Dat duivensport ook voor een topliefhebber als Jelle soms voor verrassingen 

zorgt, blijkt uit het volgende. Dit jaar heeft hij op bijna alle vluchten topuitslagen gerealiseerd maar bijvoorbeeld 
op Periqueux waar hij er 29 mee had, begint hij veel te laat en kan niet verklaren waarom ze die dag niet op tijd 
waren, dus ook hem overkomt dat zonder enige verklaring. Medisch heeft hij een vast systeem dat als 
uitgangspunt heeft dat duiven zelf zoveel mogelijk hun eigen natuurlijke gezondheid moeten opbouwen. 

 
Dat betekend in de winter alle entingen: dus paramyxo, paratyfus en pokken, in April krijgen alle duiven een 

wormpil en even later worden ze ontluist met een druppel. Daarna krijgen de duiven van 7 tot 11 mei een 
geelkuur. Tijdens het vliegseizoen wordt er regelmatig gecontroleerd op het geel maar er wordt nooit binnen een 
week voor het inkorven tegen het geel behandeld. Zeker bij zware vluchten, warm weer en kopwind kan dit 
problemen geven. Dit seizoen was het wel nodig om een keer extra tegen het geel te behandelen, dit werd 
gedaan door een pil op te steken. Zijn motto is geen gepruts en genetisch is bepaald of een duif een topper is of 
niet. Daar moet je op selecteren en daar kun je de meeste winst behalen. Dus veel doordacht kweken, streng 
selecteren en veel spelen. In 2008 zijn Jelle en Janneke op het huidige adres gaan wonen in Nijverdal, toen ze dit 

huis kochten werd er eerst achter de woning gekeken of er op het  Z.O een hok kon worden gezet, dit was het 
geval en was de koop geloof ik snel gesloten. Zoals Jelle vertelt hebben zijn duiven een privéstrandje achter hun 
woning. Als de vliegduiven worden gelost vliegen ze een paar rondjes om het huis en gaan dan naar hun favoriete 
plek en vinden daar producten die niet in een potje te koop zijn. De duiven leren er buiten aan het riviertje de 
Regge te drinken en overleven zoals Jelle het vertelt aan hun privéstrand. Er wordt alleen op nest gespeeld en het 

liefst speelt hij hele koppels. Voor de eerste drie vluchten van het jaar wordt er zo gekoppeld dat de duiven een 
stand hebben van 10-12 dagen eieren, verder loopt het seizoen zoals het loopt.  

 

Jelle voert driekwart Mariman en een kwart Zoontjes, vier dagen voor 
het korven voert hij in de nestbak in een potje maar ook in de centrale 
voerbak  vetter voer een aantal keren per dag. Janneke helpt hem 
waar het nodig is. Voor Jelle is het belangrijk dat de duiven ook rond 
het huis goed trainen. Doordat de duiven naar het privéstrandje 
gingen, vlogen ze te weinig. Bijna op elk tijdstip van loslaten gingen ze 

daar zitten. Ten einde raad ging Jelle ze steeds later in de avond 
loslaten en door ondervinding kwam Jelle er achter dat de duiven 
alleen wanneer hij ze heel laat losliet ze niet naar het strandje gingen 
en aan het trainen sloegen. Dus nu gaan de duiven er in de avonduren 
uit en trainen de duiven van negen tot tien uur in de avond. Je eerste 

vraag is van komen ze dan nog wel binnen?  JA: hier wennen ze aan 
en ze weten niet anders.   

Toen we bij de hokken waren, zag je constant duiven aan de andere kant van de Regge rondscharrelen. Jelle 
heeft een flink tuinhok voorzien van houten roosters en is sinds dit jaar na wat aanpassingen best tevreden over 
het klimaat, hij heeft sinds dit jaar verwarmingsplaten en ook bijlichten na de langste dag gebeurt hier. Het hok 
van zijn vader Ultsje in Steggerda is nog beter dan van hem zelf en hij zal blijven zoeken naar het beste. Een 
goed hok is de basisvoorwaarde om goed te kunnen presteren. Alleen wanneer dit goed voor elkaar is, kunnen de 
duiven topprestaties leveren. Voor de aanschaf van topduiven in 2008 en later kon hij putten uit hun eigen stam 
topduiven die breed is vertegenwoordigd in Steggerda. De oude lijnen komen van Pieter Beerda aangeschaft begin 

jaren 80 en uit Nieuw Vossemeer bij Hr. Akkermans die pure aarden onder de pannen had, zijn stamdoffer” Zwart 
goud”, een prachtige zwartwitpen( aan beide kanten een witte buitenste pen ) komt hier vandaan. Eerst is er 
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stevig ingeteeld, dat deed hij aan de hand van een boek van professor  Anker die hij van zijn vader had gekregen. 
Bij inteelt weet je dat ze kleiner kunnen worden en dat de vitaliteit terugloopt en je houdt relatief weinig geschikte 
duiven over, er zijn maar weinig duiven geschikt voor zware inteelt, bij de Jellema’s is dat alleen bij de Saffier en 

Zwart Goud gelukt. Het is een misverstand dat duiven beter worden door inteelt, je krijgt er hooguit dezelfde 
kwaliteit voor terug. Intelen moet je dus alleen met een topper doen. De producten hieruit moet je op een heel 
andere lijn zetten en zo krijg je het zogenaamde heterosis effect. Romee en de Blauwe Benno zijn hier mooie 
voorbeelden van, die komen beide uit een ingeteeld kind van de Saffier x een andere lijn.  Jelle is hier al heel lang 

met zijn vader mee bezig en door de lat erg hoog te leggen en constant streng te spelen en te selecteren heeft hij  
kweekmateriaal dat zich erg goed laat kruisen waarbij veel liefhebbers in den lande succes mee hebben met de 
Jellema’s.  Zijn Saffier is zo’n duif die zeer belangrijk is en is geweest voor hun stam. Jelle wil alleskunners 
kweken die niet weersafhankelijk zijn en dat zie je bijvoorbeeld al dit jaar met zijn Romee (10-1221795) een 
duivin met drie Nationale koprijzen op zowel ochtend als middaglossingen op St.Vincent/ Orange/ Bergerac: ik 
begreep van Jelle dat er in Nederland dit jaar twee duiven beter waren.  Wie gewonnen heeft moet trakteren en 

dat deden ze in de vorm van taart en als we gewild hadden zelfs pannenkoeken die Janneke had gebakken voor 
o.a. hun kinderen, ze zagen er heerlijk uit en aan de kids te zien waren ze ook verrukkelijk vooral met slagroom.  

 
Voorzitter Ad van Heijst feliciteert de winnaar 

Tijdens de koffie schoof Benno Kastelein aan die geregeld 
op bezoek komt en duivenmakker is van Jelle. Benno is 

veel beter gaan spelen sinds dat hij duiven van Jelle in 
zijn stam heeft gekruist. Bij het verzorgen van de duiven 
en bijvoorbeeld tijdens afwezigheid en vakantie krijgt 

Jelle hulp van Jan Willems nog een duivenvriend die bij 
hem in Nijverdal woont en zelf op eigen hok met een 
halve Jellema net na Jelle op Bergerac erg vroeg draaide. 
Als je kijkt naar bijvoorbeeld het eindklassement van de 
V.N.C.C dan staan deze drie mannen allemaal in de top 
tien tegen denk ik ongeveer vierhonderd spelende 
hokken.   

Dit najaar zullen we Jelle op verschillende podia 
tegenkomen en ik durf te zeggen dat we nog veel van 
hem gaan horen aankomende jaren. 

 

Jelle heeft dan misschien niet de mooiste duiven, dit zegt hij zelf, maar ze hebben karakter en gaan tot het 
uiterste. Ad en ikzelf waren zeer onder de indruk van zijn stam.  
Samen met Ad van Heijst wil ik Janneke en Jelle bedanken voor ‘hun gastvrijheid en rondleiding achter thuis. 
Tot twee November in Hooglanderveen tijdens onze feestmiddag bij zalencentrum Houtrust.  
 

Auteur: Patrick Sticker. 
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Wim Hogendoorn 2e kampioen middaglossingen 
 
Rob Koeman belde voor een afspraak met Wim Hogendoorn voor een rapportage. Maar Rob kreeg niet Wim maar 

zijn vrouw Sabrina aan de telefoon. Sabrina zou aan Wim doorgeven dat hij rond een uurtje of 4 nog even terug 
gebeld werd door Rob ivm het feit dat Wim 2de was geworden op de middaglossingen bij de SMN. Nadat Wim was 
thuis gekomen van zijn werk (hij werkt als inspecteur bij het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam) 
vertelde zijn vrouw dit nieuws. De 52 jarige Wim (vader van Kirsty 22 jaar jong en zoals zijn vrouw dat noemt een 
zeer harige zoon van 7 dit is een prachtige snurkende Engelse Buldog) had het gevoel dat hij in de maling werd 

genomen. Want dat kan helemaal niet. Zo goed heb ik nou ook weer niet gevlogen met mijn duiven, was zijn 
nuchtere commentaar. De tijd verstreek en er werd maar niet gebeld. Zie je wel dat iemand mij een oor aannaait. 
Maar nee, om kwart voor 5 die middag ging toch de telefoon en de enigszins verbouwereerde Wim kreeg toch echt 
te horen dat hij de 2de beste liefhebber was. De afspraak was daarna snel gemaakt.  
 

Zaterdag middag 17 augustus ging ik dan ook samen met Rob naar Purmerend. Daar aangekomen werden wij 
uiterst vriendelijk onthaald. De hartelijke felicitaties werden namens de SMN, middels een mooie bos bloemen 
overgebracht aan de familie Hogendoorn. 

 
Wim, Sabrina en Kirsty wonen in een rustige nieuwbouwwijk waar 
Wim in de achtertuin een bescheiden duivenhok, van circa 7 meter, 

heeft staan. Drie afdelingen en een volière voor de jonge duiven. 
Het hok staat trouwens totaal in de verkeerde richting. Er komt 
geen straaltje zon in het hok, maar dat maak de duiven schijnbaar 
niet veel uit. De duiven zagen er prima uit. Wim is wel een poetser 
de hokken waren lekker schoon en droog. Mede door de 
“kippennok” is de verluchting optimaal te noemen. Wim heeft in de 
wintermaanden circa 35 duiven te voeren welke een standaard 

mengeling van Mariman krijgen.  
In de zomermaanden is dit al niet veel anders. Alleen, als de duiven 
thuis komen, komen er allerlei ingrediënten te voorschijn. Hier 
zitten dan gemalen pinda’s, Tovo, kaas en energie mix in. De 

duiven zijn dan veel sneller hersteld na een zware vlucht. De duiven 
worden als training iedere week met het karretje uit Edam 
weggebracht. Sabrina heeft eigenlijk niet veel met de duiven maar 

vind het wel leuk dat Wim daar mee bezig is. 
  

Maar als er nood aan de man is dan springt ze zeker bij. Wim is ooit eens flink gewond geraakt door een 
motorongeluk. Sabrina heeft toen de gehele verzorging tot grote tevredenheid van Wim geregeld. Ze heeft zelf 
een keer een duif durven klokken, vertelde Sabrina mij met enige trots. 
 

Wim zit sinds zijn jeugd in de duivensport. Hij zat samen met de welbekende Wim Klaverstijn Jr uit Amsterdam op 
de basis school.  
Wim speelt voornamelijk het overnachtspel op de middaglossingen. Dit doet hij met circa 13 koppels op nest. 
Sinds 3 jaar is hij lid van de SMN. Wim werd er namelijk op gewezen dat hij in het jaar 2009 dat Wout van den 
Hoek uit Putten de grote kampioen werd van de SMN, Wim meer punten zou hebben gehad dan Wout. Tja, dat 

zette Wim aan tot nadenken. En dan nu enkele jaren later wordt hij 2de!!!  
Dit heeft hij gedaan door 3 maal de 1e getekende te pakken. Op St. Vincent was het zijn 09-108. Hij werd als 13de 

afgevlagd. Helaas is deze kanjer op Tarbes achter gebleven. Op Cahors was het de 09-123. Zij legde beslag op de 
48ste stek en op Bergerac was het de 09-122 welke de 30ste plaats voor zich opeiste. De 09-122 is het nestzusje 
van de 09-123. Lekker als je twee nestzusjes in je bezit hebt die dit voor je klaren. Daar wil je wel een hok vol 
van hebben. De favoriete stand van zijn nestduiven is circa 6 dagen jong. 
 
Medisch gezien worden de duiven alleen geënt. Daarnaast geeft hij in het begin van het seizoen als de jongen 
gespeend worden aan alle duiven een combinatie pil van het merk Giantel. Dit is voor coccidiose en het geel. 

Iedere winter worden de duiven gekuurd tegen paratyfus. Verder niets. 
 
Wat betreft de soorten die op Wim zijn hok wonen was hij snel klaar. Het zijn overwegend duiven van Martin 
Hensen uit Volendam, Wim Klaverstijn uit Amsterdam en Wiel Cramers. Daarnaast zitten er nog enkele duiven die 
zich eerst nog moeten gaan bewijzen. Deze duiven heeft hij de laatste paar jaar aangeschaft. Wordt vervolgd!!!! 

 

De mooiste duivenervaring die Wim heeft mee gemaakt is dat hij op Bordeaux jaren geleden 3 duiven binnen een 
minuut kon klokken. Hij wist niet wat hij meemaakte en dat op ruim 900 kilometer.  
De meest vervelende ervaring heeft hij aan zichzelf te danken. Het was Cahors waarop hij zijn duiven had gezet. 
Hij wist dat er in de voorvlucht een duif was gevallen. Maar dan moet je in Purmerend nog wel even wachten.  
Tja, wat doe je dan in zo’n geval dan ga je gewoon even lekker douchen. Totdat zijn vrouw zegt dat er een duif 
zit. Nou dat kon dus mooi niet. Dat is een jong dat nog buiten zit. Sabrina ging nog eens kijken. Wel een wat 
grote neusdop voor een jonkie. Maar ja, als Wim dat zegt dan zal het wel zo zijn. Twijfels waren er wel. Nog maar 

eens kijken. Toch weer naar de douche gelopen en Wim vertelt van de opvallende neusdoppen. DAT KAN NIET. Ik 
kijk zo wel even roept Wim. Tientallen minuten waren er inmiddels verstreken. He, he Wim was klaar met  
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douchen. Nou zie je wel dat is een jonkie zegt Wim. Ja, maar wat 
zit er dan achter, antwoorde Sabrina. Oeps waar is mijn klok. Die 
ligt nog in de auto. Rennen, paniek je kent dat wel. Verdomme 

gauw klokken. Wat blijkt je verspeeld de eerste nationaal Cahors. 
Maar goed, Wim was wel lekker gedoucht. Gelukkig kan hij er 
achteraf om lachen. Het is maar een spel. Er zijn ergere dingen 
in het leven.  

Rob en ik zijn bij een kleine gezellige liefhebber geweest die laat 
zien dat je met niet teveel duiven groots kunt zijn. Wim is dan 
ook zeer tevreden met de SMN en hoe ze dit allemaal voor de 
leden doen. 
 
Tot slot wil ik Sabrina en Wim hartelijk danken voor hun 

gastvrijheid en een gezellig duiven uurtje. 
 
Auteur: John Laan. 
 

 
Rob Koeman(l) feliciteert Wim namens SMN 

 

 
 



Pagina : 38 van 52 

STER sponsor Stichting Marathon Noord 2013 
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De kampioenen van 2013 
 

Middaglossingen Ochtendlossingen 

 
1- Nanne Wolff 

 
1- Jan Schreurs 

 

 
2 - Wim Hoogendoorn 

 

 

 

 

2 - T.A. Burgers 

 

 

 
3 - Comb. D. ten Cate 

 

 
3 - Jelle Jellema 
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J. Grootoonk winnaar Criterium der Azen middaglossingen 
 
Toeval is het niet, toch had Jan Grootoonk uit Bant er helemaal niet op gerekend dat hij het Criterium der Azen op 

de middaglossingen zou binnenslepen. Grootoonk is al jaren een hele grote op de marathonvluchten, in sector 4 
één van de gedoodverfde kanshebbers voor de kopprijzen en stuntseries. Hij stond na twee vluchten op de 11e 
plek en verwachte dus niet dat hij nog hoge ogen zou kunnen gooien. Bovendien viel door de –voor Jan 
onbegrijpelijke- beslissing van het NPO bestuur om Cahors af te lassen en de week erop naar Bergerac uit te 

wijken, zijn hele planning in duigen. Hij had een flinke ploeg klaar zitten op kleine jonkies en een week later 
hebben we het dan natuurlijk over flinke jongen van 12 dagen, doffers die drijven en duivinnen die opnieuw 
leggen. 
Omdat er in het begin van het seizoen al vroeg gekweekt werd door Jan om een ronde jongen te kunnen leveren 
aan een koper, waren veel duiven inmiddels ook al op 5 oude pennen komen te staan. Het deed Jan besluiten om 
een flink aantal toch maar thuis te houden, waaronder een aantal favorieten en potentieel aangewezen duiven. De 

ploeg die wel meeging op Bergerac stelde hem evengoed niet teleur en hij wist opnieuw zijn twee aangewezen 
duiven te klasseren op de uitslag van Marathon Noord.  
Daarmee was hij de beste van slechts drie (!) liefhebbers die op alle drie de middaglossingen hun beide 

aangewezen duiven wisten te klasseren, de andere 560 dus niet. Het geeft maar weer eens duidelijk aan dat het 
niet zo eenvoudig is om dit kampioenschap te veroveren. Iedere keer ook andere duiven trouwens, waaruit ook 
blijkt dat de klasse op het hok Grootoonk niet alleen afhankelijk is van een paar uitblinkers. En ondanks 
tegenslagen weet Jan z’n aangewezen er ook aardig uit te pikken. 

St. Vincent Cahors Bergerac Totaal 

0-1150973 1-1223711 1-1223732 1-1223700 9-1711544 9-1711504  

47e 285e 281e 5e 172e 72e  

989,19 595,30 606,60 999,90 852,94 974,44 5.018,37 

 
Na deze inleiding is het hoog tijd om ook de liefhebber en de duiven nader voor te stellen 
Jan Grootoonk woont in Bant, een dorp in de Noordoostpolder, provincie Flevoland. Sinds de jaren ’60 zit hij 
tussen de duiven. Aanvankelijk in geboortestreek Twente met sierduiven maar via zijn broer werden dat later 
postduiven. Aan de andere kant van het spectrum heeft hij ook gestaan, want  voor Afdeling Twente ging hij eind 

70er jaren mee als convoyeur met de duivenwagens.  

Door een verhuizing voor zijn werk bij de firma Geesink in Emmeloord, komt Jan samen met vrouw Marianne 
terecht in Bant, waarin 1980 het eerste duivenhok komt te staan. In eerste instantie werden geweldige prestaties 
behaald op de programmavluchten waarover een en ander is terug te lezen op Jan’s website: 
www.jangrootoonk.nl  
In 1997 komen er kinderen (zoon Yoël en dochter Esmé) en dit gezinsleven is moeilijk te combineren met het 
programmaspel, waardoor er op voorspraak van Marianne wordt overgestapt op de grote fond. Er moesten 
uiteraard ook andere duiven komen en hiervoor werd aangeklopt bij de Noord-Hollandse grootmeester Nico 

Volkens en later voor dezelfde soort bij de bekende combinatie Terpstra-Koper. Geschikt kruisingsmateriaal werd 
bij toeval (via een aanvlieger) gevonden bij Ad Pegels in Numansdorp en het eerste hoogtepunt wat zich 
aandiende was een 1e plek Categorie 5 in de Fondspiegel van 2009 en een 2e plek in 2010. De Noord-Hollandse 
rode duiven van Volkens/Terpstra-Koper pakten geweldig op de Zuid-Hollandse Pegelsduiven van Batenburg en 
Overwater-origine en zowel Ad als Jan hebben veel profijt gehad van deze kruising.  
Jan heeft de ambitie om superuitslagen neer te zetten en dat lukt alleen met de allerbeste duiven. Omdat je met 

die ambitie constant op zoek moet naar die beste duiven, kwamen er vanaf 2008 nog diverse duiven met veel 
Jellema-bloed naar de hokken in Bant. Rechtstreeks en via Appie Pas, Kweekcentrum Friesland en Arie van der 
Veer. Ook via een aantal andere topliefhebbers kwam nog wat aanvulling, waarbij Jan wel iedere keer uit is op 
nakomelingen van kopvliegers.  
Eén van de bijzondere kwekers is Livai, zelf ook een fantastische vlieger met o.a. zes maal bij de eerste 100 in 
sector 4 op de overnacht. Hij komt van vaderskant uit Nico Pronk x Nico Volkens en de moeder is afkomstig van 
Piet Heikamp. Drie van de 6 duiven die het Criterium naar Bant halen zijn kind of kleinkind van deze duif. Ook de 

Jellema-duiven laten zich in de nakweek zien en dat goede vliegers hier ook weer goede kwekers worden laat ook 
de 544 zien die op Bergerac als 2e getekende meeging, zijn moeder speelde vorig jaar een 2e NPO Cahors in 
sector 4 en is een ingeteelde Overwater van Ad Pegels.  
De hokken van Jan zijn eenvoudig maar 
doeltreffend, door Jan zelf gebouwd en sindsdien 
ook niet meer aangepast qua verluchting. Een 

aantal glasplaatjes in het dak zijn weggehaald 

omdat bij zomers weer de duiven naar lucht zaten 
te happen in het hok. En er is een aantal 
loketvakjes opgehangen zodat de duiven die niet op 
hun nest zitten daar een eigen plek hebben. Alle 
duiven worden op nest gespeeld bij Jan en meestal 
geeft hij ze mee op eieren, soms op kleine jongen. 

Bij thuiskomst gaan de eieren vaak weg en starten 
ze met een nieuwe ronde voor de volgende 
marathonvlucht.  

 

http://www.jangrootoonk.nl/


Pagina : 41 van 52 

Door deze werkwijze en het vroege kweken in 2013 stootten de duiven wel vrij vlot hun pennen en daarom was 
een stand van een paar kleine jonkies wel noodzakelijk om Cahors met goed gevolg af te kunnen leggen. Al die 
moeite was zoals in de inleiding al aangehaald voor niets door het afgelasten van deze vlucht. Een aantal duiven 

die maar laat op eieren kwamen dit jaar en die eerste ronde oversloegen stonden er qua pennenstand dus ook 
aanzienlijk beter voor. Er moest voor Bergerac dus behoorlijk geïmproviseerd worden en om al teveel ruien tegen 
te gaan werd er dagelijks met de duiven gereden, soms zelfs tweemaal. 
Trainen is dan ook een must volgens Jan, daar begint het mee, daarom gaan alle duiven er tweemaal daags uit 

om hun rondjes boven Bant te trekken en als ze niet genoeg vlieglust tonen vliegt er wel eens een skippybal 
tussen. Na een paar weken zitten de duiven echter in het ritme en doen ze zonder morren de trainingsarbeid die 
hun baas van ze verlangd. Qua voeren is het volop voer, maar niet al te zwaar en vet, dat komt vlak voor het 
inmanden pas. 
 
Inkorven doet Jan bij PV de Zuiderzeevliegers in Emmeloord, wat tevens een Nationaal Inkorfcentrum is en 

zodoende een flink aantal marathonspelers kent.  

 
Namens Marathon Noord krijgt Jan de felicitaties 

van Gerrit Vedder (r) 
 

In navolging van o.a. plaatsgenoot Nico de Fouw die uit 
dezelfde soort ook knappe duiven pakt op Barcelona wil Jan 
volgend jaar zijn ‘rooie soort’ ook gaan spelen op de 3 

ochtendlossingen van Marathon Noord, maar of dat gaat 
lukken hangt maar helemaal af van hoe seizoen 2014 
verloopt. En, merkt Jan tenslotte op: de ZLU-vluchten zijn 

toch wel heel erg ver. Hij bewondert de prestaties van de 
mannen die er in slagen om op de overvlucht op het Zuiden 
van 150 km toch een vroege duif pakken, maar constateert 
tegelijk dat die tot nu toe eerder uitzondering als regel zijn 
in het Noordelijkste deel van ons land. Een serie neerzetten 
zoals hij vaak op de middaglossingen doet is helemaal een 
krachttoer. Misschien brengt het wel weer nieuwe 

successen naar de familie Grootoonk in Bant, ze hebben de 
drive en de duiven en daar begint tenslotte alles mee! 

Auteur: Wiebren van Stralen 
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Jan Bruins heeft beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 
 

In 2009 werd Jan Bruins 2e kampioen middaglossingen in onze competitie. Zijn “151” had destijds een groot 

aandeel in het behaalde kampioenschap met een 31e Montauban en een 19e van Bordeaux in Marathon Noord. Nu 
in 2013 is het dezelfde “151” die de eretitel beste duif middaglossingen over 3 jaar wint met maar liefst 8 prijzen.  
 

Jan, vrijgezel, samenwonend met zijn broer Gert, geniet sinds 4 maanden van de VUT na jarenlang als hovenier te 
hebben gewerkt bij de Gemeente Oude IIsselstreek. Op jonge leeftijd is hij al besmet geraakt met de 
postduivenbacil, na eerst te zijn begonnen met sierduiven. In de ruime tuin heeft Jan 3 tuinhokken staan, met een 
totale lengte van 18 meter. De hokken staan al bijna 45 jaar op dezelfde plek. En aan de inrichting van de hokken 
is in al die jaren weinig veranderd. Nieuwe snufjes zul je hier dan ook niet vinden maar kenmerkend voor zijn 
verzorging is de regelmaat waarmee alles gepaard gaat. 

Op de hokken verblijven in de winter ca. 85 duiven. Jan kweekt zo’n 100 jonge duiven voor eigen gebruik. Zijn 
duiven zijn afkomstig van diverse regionaal bekende liefhebbers. Commercie, grote namen, daar doet Jan niet aan 
mee. “Mensen kopen alleen maar naam, geen duif”. Ga toch naar de gewone liefhebber toe, was zijn tip. 
Aan medische begeleiding doet Jan zo min mogelijk. De hokken worden wel 2x gedurende het seizoen uitgerookt 
met een Koudijs droogontsmetter. En ook de brander verschijnt weleens in het hok. De duiven hebben in de 

zomerdag de beschikking over een volle bak voer en 2x daags maakt Jan, als de duiven 1 -1,5 uur trainen, de 

hokken schoon. Tegen het geel krijgen de duiven gedurende het seizoen tot 3x toe een geel tablet opgestoken 
(zaterdag voor inkorving) en 3x in de week zit er knoflookpoeder in het water. Naast dat de duiven razend gek 
zijn op pinda’s, vliegen ze ook op de kop in de bak met een mengsel van grit en zeewier. Jan speelt alles op nest, 
weduwschap heeft hij weleens geprobeerd, maar het nestspel is gewoon het makkelijkste. Het zijn overigens de 
doffers die hier het beste afkomen. Als voorbereiding voor de Marathon Noord vluchten gaan de duiven hier 
wekelijks mee op de gewone programma vluchten van Afdeling 9. Opvallend: Na St.Vincent komen de duiven 
tussentijds niet in de mand, ze blijven gewoon thuis. Africhten is niet aan Jan besteed. Waar menig liefhebber 

vandaag de dag het rubber van de banden rijdt omdat rust roest is dit voor Jan zijn duiven niet van toepassing.  
Nog even terug naar de winnende duif de 07-1482151. De moeder is afkomstig van Wim Derksen uit Almelo en 
heeft Jan gekocht als late jonge op een verkoop van buurtvereniging Ons Genoegen in Braamt. De vader is 
afkomstig van Stefan Weisz uit Elten. Tijdens ons bezoek werden de ordners erbij gepakt en alle uitslagen en 
inkorfstaten van jaren geleden kon Jan nog overleggen. Hieruit bleek dat Montauban 2009 de eerste 
overnachtingsvlucht van de “151” is geweest en toen reeds genoot hij het vertrouwen van Jan, getuige zijn 

aangewezen plek op de poulestaat. Bij Marathon Noord wint deze nestdoffer, op verschillende neststanden, van de 

14x spelen inmiddels 12 prijzen.  
 

Naast de 1e plek eist Jan overigens ook heel knap de 2e plek voor zich op met zijn “216”. Deze nestdoffer wint 
eveneens 8 prijzen in de laatste 3 jaar. 
Beide doffers hebben dezelfde vader afkomstig dus van Stefan Weisz uit Elten. En de moeder van de “216” is een 
andere duivin maar eveneens afkomstig van Wim Derksen uit Almelo. 
 

Zoals reeds gememoreerd werden de poulestaten van voorgaande jaren tijdens ons bezoek erbij gepakt.  Let wel 
dit waren nog de ouderwetse handgeschreven poulestaten. Jan was weliswaar één van de eersten die zich een 
Unikon systeem aanschafte, maar hij heeft dit nooit gebruikt. Destijds kreeg hij geen, of niet voldoende uitleg in 
zijn vereniging. Het elektronisch constateren was nieuw, onbekend en Jan durfde het toch niet aan om het 

systeem te gebruiken. Dus werd het systeem weer ingepakt en verkocht. Tot vorig jaar broer Theo een kleine 
advertentie in De Gelderlander zag staan. Te koop : Unikon systeem met vermelding van een 06 nummer. 

Benieuwd naar wie de aanbieder dan toch wel niet was werd op het werk met hulp van collega duivenmelker 
Ronnie Rensen achterhaald wie het systeem te koop aanbood. Toen dit een oud-lid uit zijn eigen vereniging bleek 
te zijn waagde Jan er toch maar een telefoontje aan en zo kocht hij voor de 2e maal een Unikon systeem. Dit keer 
kreeg hij wel een goede uitleg en inmiddels ervaart hij dan toch ook het gemak van elektronisch constateren. 
 

De mooiste herinneringen in de duivensport bewaart 
Jan aan de tijd met wijlen Jan Stern samen. Dat waren 
gezellige jaren, gemoedelijk zonder gezeik aan de kop. 

Maar Jan kan ook genieten als andere liefhebbers 
prima presteren met zijn duiven. En wat hij verder erg 
kan waarderen zijn de goede contacten die hij heeft 
met meerdere liefhebbers. Zo kwam Jan van Kalkeren 
afgelopen zomer zomaar met 7 jonge duiven bij hem 
op de koffie, dat zijn toch de mooie dingen in de 

duivensport. 
 
Jan en uiteraard ook Gert bedankt, het waren weer 
gezellige Achterhoekse uurtjes. 
 
Auteur: Mike Freriks 

 
Gert te Pas (r) was aanwezig om de felicitaties en een 

Zevenaars bierpakket te overhandigen. 
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Jan Schreurs kampioen ochtendlossingen  
 
Onder de rook van Schiphol ligt het plaatsje Nieuw-Vennep de woonplaats van Jan Schreurs de nieuwe kampioen 
ochtendlossingen 2013 bij Stichting Marathon Noord. 
Nieuw-Vennep is een plaats zoals er velen zijn in Nederland maar de toevallige bezoeker zal het laag overvliegen 
van vliegtuigen die op Schiphol willen landen direct opvallen. 

De bewoners van Nieuw-Vennep zullen dit niet meer horen zoals ook onze gastheer Jan zei “Wij horen dat niet 
meer”. Waarop Hans Wolfsen en ondergetekende elkaar aankeken en dachten “hoe kun je dit niet meer horen?”.  
 
Vanuit onze thuisbasis in Soest naar Nieuw-Vennep rijden zou normaal gesproken met hulp van de techniek 
gebeuren om ons de weg te wijzen maar in dit geval was dat niet nodig. 
De nieuwe kampioen ochtendlossingen Jan Schreurs, is grossier in prijzen bij Marathon Noord dus is deze route 

verschillende keren gereden.  
 
Om het geheugen op te frissen wat betreft gewonnen prijzen, hier een opsomming sinds 2008: 
2008 - 1e Perpignan 

2008 - 1e kampioen ochtendlossingen 
2010 - 2e SuperCup Marathon Noord 
2010 - 8e kampioen ochtendlossingen 

2011 - Winnaar Herman van der Velden Trofee (5e St. Vincent en 10e Barcelona) 
2011 - 4e kampioen ochtendlossingen 
2011 - 2e beste duif over 3 seizoenen met 5 prijzen uit 9 vluchten 
2012 - 1e beste duif over 3 seizoenen met 5 prijzen uit 9 vluchten 
2013 - 1e kampioen ochtendlossingen 
 
Hoewel Jan ook op de middaglossingen speelt kunnen we 

toch wel stellen dat Jan een specialist op de 
ochtendlossingen is. 
Reden dus voor Hans Wolfsen (oud voorzitter SMN) en 
ondergetekende om richting Nieuw-Vennep af te reizen 

en Jan te feliciteren met deze nieuwe overwinning. 
 

Als een kampioen  bezocht wordt waar voor het eerst een 
reportage van gemaakt wordt is het eenvoudig want alle 
informatie is nieuw maar bij Jan is dat anders want 
eigenlijk is alles al eens opgeschreven. 
Jan is 67 jaar en gepensioneerd postbode die ook als 
metselaar uit de voeten kon want het huis waarin het 
echtpaar Schreurs woont is door Jan zelf gebouwd 

evenals het duivenhok, een veelzijdig baasje dus.  
We waren benieuwd of er bij Jan veranderingen waren 
doorgevoerd sinds we daar voor het eerst waren of dat 
hij dezelfde typische duivenmelker is gebleven. 
Een typische duivenmelker zoals ieder ze wel kent, door 

de wol geverfde liefhebbers die alles zogenaamd 
moeiteloos doen en een beetje quasi dom doen alsof alles 

toeval is met een niet te groot aantal duiven. 
 

 
Jan samen met kleindochters Laura en Amber 

Jan vliegt met zowel duivinnen op het nest als met doffers op weduwschap dat is zo zegt Jan “Omdat ik doffers op 
het nest niet aan het presteren krijg en dan is weduwschap wel makkelijk”. 
Het is net of liefhebbers die al lang duiven hebben en tot de toppers behoren alles op de automatische piloot doen 
en schijnbaar met weinig inspanning. Dus veel vragen leverden een antwoord op dat bijna voorspelbaar was maar 

een mooi antwoord kwam op de vraag “Wat heb je voor bijzonders gedaan het afgelopen jaar?” waarop Jan 
antwoordde “Als je iets altijd doet is het niet meer bijzonder en denk je er niet meer over na en doe je gewoon 
alles zoals je het altijd doet”. M.a.w. die dingen die tot succes leiden waar iedereen benieuwd naar is, zijn er 
eigenlijk niet maar de regelmaat is misschien wel de grootste  factor die tot succes leidt. 
Geen uitgebreide medische begeleiding of dagelijks africhten waarover Jan zegt “Ik zie er tegenop om de duiven 

te pakken en weg te brengen, het zal vast goed zijn daar geloof ik wel in maar ik kan het niet telkens opbrengen. 
Ach en het gaat wel aardig goed dus waarom zou ik het anders gaan doen!”  

De weduwnaars krijgen een geel pil en zo nu en dan krijgen de duiven iets om de luchtwegen vrij van 
ontstekingen te houden. Er wordt geënt tegen Parathyfus omdat Jan dat goed lijkt. 
 
Het kampioenschap werd gewonnen met de volgende resultaten 
 
Vlucht Mee Prijs 
Barcelona 6 3 

Marseille 7 3 
Perpignan 20 10 
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Op Perpignan had Jan geen duif op de dag van lossing en dat was een flinke tegenvaller maar toen hij de 
volgende morgen om even over half acht zijn eerst getekende, onder de modder, op het hok zag vallen zei in 

zichzelf “Misschien doe ik toch nog mee” want kort voor de vlucht was duidelijk dat Jan in de tussenstand 
bovenaan stond. Dat “nog mee doen” resulteerde dus voor de tweede keer tot de eerste plaats in de eindstand. 
Op de reactie van ons “Je was dus blij dat je de goede voorop kwam” antwoordde Jan op karakteristieke wijze 
door te zeggen “Ik heb altijd de goede voorop, niet altijd de getekende maar wel altijd de goede”. 

De duiven van Jan vinden hun oorsprong bij Knetsch en Volkens aangevuld met duiven van zijn vriend Dick 
Pennings en Peter de Haan. 
Opvallend is dat de 1e van Barcelona en de 1e van Perpignan broer en zus zijn waarbij de vader een eigen duif van 
2003 is die met verschillende duivinnen goede nazaten heeft gegeven. De moeder komt van J.J. Knetsch en is een 
late van 2008 waarmee Jan niet heeft gevlogen.  
 

In het hok mochten we nog een aantal duiven in handen nemen, stuk voor stuk klasse duiven maar dat moet ook 
wel als je er weinig hebt en zo presteert. Een mooie uitspraak bij het bekijken van de duiven was “Zien jullie wat 
aan de duiven, ik zie er nooit wat bijzonders aan ik kijk maar naar de uitslag”. 
Die uitspraak is misschien wel de meest waardevolle want alle informatie op stambomen mag dan nog zo mooi 

zijn en de duif mag er naar menselijke begrippen nog zo mooi uitzien, het gaat wel om de uitslag en een mooie 
duif die geen prijs wint zal weinig triomfen thuis brengen. 
Dat Jan een prima jaar had blijkt ook uit de 2e nationaal op Narbonne die dit jaar ook werd gewonnen. 

 
Een kampioen met een grote K is een conclusie die op z’n plaats is en waarvoor de hoogste trede op het podium 
tijdens de feestmiddag wordt gereserveerd. 
 

 
 

Namens Stichting Marathon Noord werden de felicitaties overgebracht door duivenvriend Hans Wolfsen en dit 
werd onderstreept met een mooie bos bloemen. 

 
Auteur: Heimen Huisman 

 
Advertentie 

 

 

Gebr.  P.C. Jacobs. 

 

Sterk in het zware werk 
 

Ringdijk 16  

1188WC Amstelveen  

Tel: 0297-582580  
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T.A. Burgers 2e kampioen ochtendlossingen 
 

In de jaren ’40-’50 was er in de vaderlandse duivensport een hevige strijd gaande om de ‘Duvinol-beker’, een 
prestigieuze prijs vanuit St. Vincent. Deze strijd ging toen nogal eens tussen Jan Aarden en Bernard Burgers. Nu, 
vele decennia later en een Internationale zege vanuit Pau op het palmares, staat het hok Burgers wederom volop 
in de spotlights door diverse eretitels behaald in 2013. De basis van de prestaties van toen en nu is gelijk, de 

fameuze Maurice Delbar duiven die zich door de jaren heen verder ontwikkeld hebben tot een moderne postduif 
en dankzij de inbreng van vers bloed voldoet aan de zware eisen voor topprestaties in de hedendaagse 
duivensport.  
 
In de uitslagen en 
kampioenschappen van 2013 staat 
dikwijls de naam Th. Burgers 

vernoemd. Feitelijk staan er 2 
broers garant voor de behaalde 

successen op dit hok en wel Theo 
en Bernard, kleinzonen van 
Bernard Burgers, de ‘bedwinger’ 
van Jan Aarden om de ‘Duvinol-
beker’. Een nadere introductie. 

Theo Burgers woont zijn hele leven 
al in Weurt, een plaatsje nabij 
Nijmegen. Van beroep is hij 
hovenier en dan met name in het 
grovere openbare groen bij 
bedrijven en instellingen. Op het 

huidige adres wordt sinds 6 jaar 
gespeeld na een verhuizing van ca. 
200 meter eind 2005.   

Voorzitter Ad van Heyst feliciteerde de kampioenen 
 
Bernard Burgers woont in Nuland, vlakbij Oss, en werkt op de effectenafdeling van een gerenommeerde bank. Hij 

verzorgt de kweekduiven en draagt zorg voor een goede africhting van de duiven. Daarnaast is hij een echte 
kenner van de duiven en de combinatie bezit nog een duivenadministratie die teruggaat naar de jaren ’40! Deze 
geweldige kennis van vele generaties Burgers-duiven vormt misschien wel de sleutel tot het huidige succes. 
 
In Weurt zijn in het verleden echte gloriejaren gevierd en was de naam Th. Burgers en zoon een begrip in de 
duivensport en de passie is van opa doorgegeven aan de volgende generaties. Opa Burgers haalde in de vroege 
jaren al duiven in België welke teruggaan naar het oude Delbar soort. Ook op een verkoop van de gekende 

Charles van der Espt werden 2 duiven gekocht waarvan de rode kleur tot op de dag van vandaag in de stam 
duiven zit. Dit oude soort werd gekruist met het allerbeste van de gebroeders Kuypers uit Neer en een enkele duif 
van Gerard en Piet Schellekens uit respectievelijk Riel en Bavel.  
 

Hoe kan het dat anno 2013 deze stam nog altijd in stand is gebleven? Geregeld wordt er in het najaar aan inteelt 
gedaan om de oude lijnen vast te leggen. Theo en Bernard zijn zich er van bewust dat de duivensport evolueert 

en dat inbreng van vreemd bloed onontbeerlijk is om met de top mee te kunnen. Via kweekcentra zijn er duiven 
van het Brügemann soort op de hokken gekomen en 2 jaar geleden heeft Theo 2 duivinnen te leen gehad van Jan 
Peters uit Bemmel. De resultaten van deze kruisingen zijn prima en geven tevens aan dat het ras Burgers zich 
uitstekend laat kruisen. Het totale bestand betreft uit ca. 14 koppels kweekduiven, zo’n 40 koppels vliegduiven en 
zo’n 50 tot 60 jongen. In 2012 werden er echter maar een gering aantal laatjes gekweekt in verband met de grote 
aanwas van 2011.  
 

De vliegploeg wordt op nest gespeeld met een koppeling medio maart. Gemak dient de mens en dus staan de 
deuren tussen de afdelingen altijd open waardoor er als het ware één grote afdeling is ontstaan. De duiven trainen 
eenmaal daags met de vlag op het hok. De heren zijn ervan overtuigd dat deze training belangrijk is, mede door 
hun voersysteem van volle bak. Naast deze ruime beschikbaarheid van voeding wordt graag gebruik gemaakt van 
allerhande van Patagoon en de Beute-bak. Periodiek wordt in het seizoen een geelkuur gegeven ter preventie van 

eventuele problemen. Dit jaar mochten de vliegduiven een jong grootbrengen en werden ze voorafgaand aan het 
2e leg even van elkaar gescheiden. Vanaf de langste dag blijft ’s avonds het licht aan en ’s ochtends tevens een 

uurtje ingeschakeld. Om besmetting van paratyfus te voorkomen wordt er in de winter een kuur gegeven en volgt 
in januari nog een enting. De duiven krijgen een gedegen opleiding, meestal met de kring en als het uitkomt 
wordt er gekorfd in Oss, Kerkdriel en/of Hank. Wat opmerkelijk is, is dat de oudere duiven pas vanaf 200 km 
worden ingezet. Met enige weemoed wordt nog teruggedacht aan diverse cracks die verloren gingen bij het zelf 
africhten en korte vluchten. Om dit voor te zijn kiezen ze voor deze strategie.  
 

Geen opmerkelijke zaken bij deze gedreven liefhebbers, tussen de regels door valt echter steeds het begrip 
‘vertrouwen’. Vertrouwen in de duiven. Dit vertrouwen gaat dus al terug naar de jaren ’40 en hier bouwen ze jaar 
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na jaar op verder. Dit uit zich ook in acties als het thuis kunnen laten van de kolonie als deze niet marcheert. Een 
week rust op het hok heeft in 2012 voor een omslag gezorgd om vervolgens een dubbelslag te realiseren op 
Narbonne ZLU in de Fondunie en een 3e Nat. Cahors. De kennis is aanwezig te anticiperen als het nodig is en 

duiven mogen best een jaar minder presteren en van 2-jarige duiven wordt nog niet het maximale geëist. De 
overtuiging dat dit vertrouwen nadien wordt terugbetaald is een feit gebleken. Hun kennis van de eigen kolonie en 
het doorkweken op de lijnen van de beste vliegers staat garant voor de huidige successen. 

 

Een echt goudhaantje is de 08-2133866, een geweldige 

duivin. Deze ‘66’ baarde in 2012 opzien door van St. Vincent 
in Winterswijk te stranden. Ze werd teruggehaald en knapte 
dermate op dat ze werd ingezet op Narbonne. Hierop pakte ze 
de overwinning in de Fondunie en samen met een zusje 
zorgden ze voor een ongekende dubbelslag. De vader van 
deze toppertjes is van 2001, is zelf gekweekt en bevrucht nog 

steeds. Hij is een inteeltproduct van het oude soort uit 2 
goede vliegers met een scheut gebroeders Kuypers- bloed er 
in. De moeder is een 100% gebroeders Kuypers uit een 
koppeling broer x zus. Dit jaar won ze bij Marathon Noord : 

 
 Barcelona  21 
 Perpignan 7  

 
De duivin die voor de punten zorgde op Marseille is weer een nicht van de ‘66’, van vaderskant een broer van de 
vader van de ‘66’, deze stond gekoppeld tegen een duivin van het Brügemann-soort.  
 
Theo en Bernard Burgers, nakomelingen van een echte duivenfamilie en liefhebbers van passie en eenvoud met 
kennis van zaken. Heren, veel succes de komende jaren met jullie geweldige stam duiven. 

 
Auteur: Bas Weijers 
 
 

 
 



Pagina : 47 van 52 

H. Hullegie & Znn winnaar duifkampioenschap middaglossingen 
 

Op een mooie nazomeravond trokken Henri Hoeks en ondergetekende naar de familie Hullegie in Dedemsvaart. 

Dit om de felicitaties uit te reiken omdat ze in 2013 de beste duif hebben van SMN. Zeldzaam dat de beste duif 
een zo noordelijk gelegen hok bevolkt.  
 
Wie hebben NOA tot die prestatie weten te brengen. 

Herman en zijn zonen Thomas en Danny staan voor de combinatie H. Hullegie & Znn. Fanatieke duivenmelkers. 
Ze hebben de taken verdeeld. Herman heeft sinds jaar en dag duiven en twee van zijn drie zonden zijn in zijn 
voetsporen getreden. Sinds driekwart jaar staat er een nieuw hok in de tuin en dit nieuwe hok werpt direct zijn 
vruchten af. Ze hebben best gepresteerd dit jaar met de duiven. Ze doen aan alle disciplines graag mee en dat 
met een gering aantal duiven die ook nog eens vroeg op de plank komen. Vele kampioenschappen zijn hun deel 
geworden dit jaar. De beste duif 2013 van de SMN is toch wel één van de hoogtepunten. Niet verwacht en toch 
gekomen. Thomas was direct na Bergerac al duchtig aan het rekenen geslagen en dacht dat er wel een kansje 

inzat dat ze het zouden halen. Ook in de eindrangschikking, waar ze uiteindelijk 6e zijn geworden, zat er een 
koppositie in. 

Ze zijn sinds 2011 lid van de SMN en dat het resultaat al zo snel zou komen, tja! 
 
De overwinnares is een donkerkras duivinnetje, NOA, geheten en 
vernoemd naar het eerste kleinkind is de dader(es). Ringnummer 
2007-1194230 en een geweldige vliegster met een enorme 

palmares. Immers, wanneer je 16 keer hebt deelgenomen aan een 
overnachtvlucht en 16 keer vroeg en zelfs heel vroeg thuis weet te 
komen, dan ben je een klasbak. Vele keren vroeg van de 
allergrootste afstanden thuis komen is heel bijzonder. Bijzonder is 
ook, zo vermeldt Thomas, dat ze nooit vermoeid thuiskomt. Ze 
bepaalt haar eigen tempo en draait vele rondjes om het hok 

alvorens ze langzaamaan naar binnen gaat en dat al 16 keer van 
een overnachtvlucht.  

In 2012 heeft ze 1 keer niet bij de getekende duiven gestaan en dat is de reden dat ze over het klassement van 

drie jaren niet als eerste staat geklasseerd. Want u raad het al, toen ze geen getekende stond, volgens Thomas 
op Albi, was ze wederom vroeg op de plank! 
Een andere bijzonderheid is dat ze helemaal geen jongen hebben van deze duivin. Reden is dat ze nog nooit geen 
eieren heeft gelegd. Daarbij gedraagt ze zich als een doffer wanneer ze op weduwschap gespeeld wordt. Ze 

verjaagt alle duivinnen van het hok en wellicht is hier een groot gedeelte van de motivatie om steeds maar weer 
vroeg te komen in gelegen. Enerzijds is het wel jammer dat ze niet legt, anderzijds was ze wanneer ze wel had 
gelegd misschien niet tot deze prestaties gekomen omdat ze eerder zou zijn ingehouden voor de vluchten door de 
Hullegies. Ze gaat volgend jaar gewoon weer ‘de baan op’ en ze hopen dat ze het nog een poosje blijft volhouden. 
Op de vraag welk soort het is kreeg ik als antwoord dat het voor 50% soort is van Ton Bollebakker uit Laren en 
voor 50% Hermans oude soort wat hij al heeft sinds hij bij zijn ouders met duiven speelde en dat is toch al meer 
dan 30 jaar terug! 

 
Als gezegd, eind vorig jaar is er een nieuw hok geplaatst. Een mooi, degelijk en aangenaam hok. Wars van 
poespas vervaardigd, maar wel met idee en duivenkennis en dat de duiven zich er op thuis voelen hebben ze in 

2013 wel bewezen. Isolatiemateriaal tegen de pannen, met aan de voorzijde een luchtstrook van 7 centimeter. 
Aan de achterzijde in ieder hok een stalraam die kan worden geopend. In de nok afvoermogelijkheid van warme 
lucht. Herman is aan de voorzijde nog iets aan het worstelen met de verluchting via de kantelraampjes, maar dat 

lijkt allemaal goed te komen. De duiven zagen er immers prima uit en waren klaar om op de natour en de laatste 
jonge duivenvlucht van zich te laten spreken.  
Thomas vond het leuk om te vermelden dat zij goed voer verstrekt krijgen van Dick Vogelzang uit Staphorst. 
 

 
Henri Hoeks (r) was aanwezig om namens Marathon 
Noord de felicitaties over te brengen 

Verder hebben ze weinig poespas bij het voeren. Opvoeren 
naar het inkorven toe en de duiven die meegaan op de 
overnacht krijgen vrijdags of zaterdags voor het inkorven een 

geelpil opgestoken. Verder de gebruikelijke medicatie, af en 
toe iets tegen de luchtwegen en een onregelmatige 
routinecontrole bij Nanne Wolf. 
De passie voor de duivensport wordt gedeeld door deze drie 

mannen en dat is bijzonder leuk om mee te maken. Herman 
en zijn vrouw zijn verder heel actief bij hun fantastische 
vereniging waar veel activiteiten worden ontplooid. 

Duivensport in optima forma daar aan de Molstraat 65 in 
Dedemsvaart. Een telefoontje voor het overbrengen van 
felicitaties vanwege dit fantastische resultaat kan naar 0523-
614305. 
 

 

Auteur: Aike Jan Veninga 
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Comb. Bosman heeft beste duif over 3 jaar op de ochtendlossingen 
Op een regenachtige avond hadden Mike Freriks en ik zelf een afspraak staan in Doetinchem ( een thuiswedstrijd) 
in de Leliestraat bij John Bosman. Hij was met zijn laatste week vakantie bezig en er waren nog plannen om de 

tuin wat aan te leggen en de nodige selectie in zijn duivenbestand moest ook nog plaats vinden. John is 39 jaar en 
heeft twee kids en is vrij gezel, hij is van beroep controller bij autoschadebedrijf Gelderland ,dus echt een man 
van de cijfers. Toen we bij hem thuis waren werd regelmatig zijn duivenschrift geraadpleegd want hij noteert er 
alles in , zo zie je maar weer wij schrijft die blijft. Toen John werd gebeld door onze penningmeester Mike Freriks 

met de mededeling dat hij de beste duif had over de afgelopen drie jaar was hij bijzonder verrast, op de drie 
Z.L.U. vluchten die bij onze competitie horen  kun je normaliter maximaal twee maal per jaar draaien en dan 
houdt het op. Ik zeg bewust nog met de klok draaien want dat moet nog steeds bij deze vluchten. Aan klokken 
ontbrak het John niet want hij  had de kast vol met diverse exemplaren. Dat kan ook niet anders want John komt 
uit een duiven familie waar het melken hem met de paplepel werd ingegoten. Zijn opa had duiven net na de 
oorlog en samen met zijn vader Harry heeft hij vele mooie jaren beleeft. Een paar hoogtepunten waren o.a. 

eerste worden in 2008 in onze eigen competitie van Stichting Marathon Noord middaglossingen en tevens 
draaiden ze dat seizoen de eerst Nationaal St. Vincent in sector 3 met hun topdoffer ”de Jory” H2005-1027447 die 
dat jaar in zijn eentje voor het kampioenschap zorgde door op alle drie de vluchten te pieken ( 1e-23e-39e 

nationaal), hij is nog steeds op het kweekhok aanwezig. In 2000 werd de combinatie kampioen van het V.N.C.C 
en die prestatie wil iedereen ook wel op zijn palmares schrijven in de Achterhoek en in Twente. De doffer die nu 
eerste is geworden in onze competitie  is de kras weduwnaar H2005-1027438 hij heeft totaal vier prijzen staan in 
afgelopen drie jaar . 

 2011 Marseille 417 nat. 
 2012 Barcelona 193 nat 

 2013 Barcelona 634 nat. 
 2013 Perpignan 782 nat 

 

 

Deze  kras doffer is er altijd van 100 tot 1200 kilometer en 
heeft tot nu toe dertien prijzen verdiend in zijn 
duivenloopbaan op de overnachtvluchten. Zijn afkomst is via 
vaderskant uit het oude soort van Thei Hermans en de 

moeder komt van het kweek centrum “de Lage Landen” en in 
grote lijnen kom je Glazenburg en de Gebr. Brüggeman 
tegen. 

Als je de reportage terug leest van 2008 die je kunt vinden 
onder het blok seizoen informatie dan is er wel wat veranderd 
door de tijd, vader Harry  in 2011 overleden maar de 

Combinatie is blijven bestaan met zijn moeder die dicht bij 
hem in de buurt woont en waar de kwekers zitten. De 
vliegers zitten bij John thuis op een 13 meter Dumo hok, er 
wordt totaal weduwschap gespeeld. 

Het hok is verdeeld in zes afdelingen  drie daarvan zijn voor de doffers een voor de dames en twee voor de jongen 
die met de vroege toer mee gaan en in een keer op 200 kilometer worden ingezet  . Als het tijd is om vorm te 
krijgen dan gaan de weduwnaars ‘s morgens om zes uur los en wordt er de meeste tijd voor de verzorging 
ingestoken, in de avond gaan ze tegen zessen er weer uit maar dan is er minder tijd voor de gevleugelde 
vrienden. De eerste paar vluchten van het jaar worden overgeslagen maar als ze eenmaal de mand in gaan speelt 
John ze elke week op vitesse en midfondvluchten. Er wordt gekoppeld halverwege Februari en het doel is om 
ongeveer 70 jongen te kweken. Er wordt niet gereden met de oude duiven en dit heeft met te weinig tijd te 

maken. Het medische plaatje op zijn hok is de standaard paramixospuit en druppelen tegen wormen. Dit jaar 
hebben de duiven een week na Brive een geelpil opgestoken gekregen. Ondanks het zware seizoen heeft hij dit 
jaar amper duiven verspeeld. Vooral de jaarlingen hebben dit jaar erg goed gepresseerd, John vertelde dat hij dit 
jaar acht jaarlingen met drie prijzen op de overnachting heeft zitten. Dat betekend dat de jonge garde en de 
jaarlingen stevig aan de tand worden gevoeld. In de N.U. heeft hij dit jaar de beste jaarling van het land met drie 
prijzen op de overnachting. Meestal spelen bestuurders wat minder maar dat geld niet voor John.  

Bestuurlijk is hij penningmeester bij de afdeling 9 en 
penningmeester bij de N.U. dus moet hij geregeld vergaderen  
en andere bestuurlijke verplichtingen doen. Het mooie daarvan 
is dat je veel mensen ontmoet die de zelfde passie delen en het 
nadeel is dat je weet dat er veel te veel onwaarheden in de 
wereld worden geholpen. Onze hobby heeft het niet makkelijk 
en we zitten  niet te wachten op negatieve berichten want er 

wordt wat af geroddeld en gelogen. Natuurlijk worden er fouten 

gemaakt maar die moeten respectvol en  professioneel worden 
opgelost. Ik ken John al een tijdje en dat laatste kun je met een 
gerust hart aan hem overlaten. 
Na een gezellig avondje melken en wat aantekeningen op 
papier en een verhaal in mijn hoofd namen we afscheid van 
deze sympathieke duivenmelker en wensen hem nog veel 

succes, John tot 2 november in Hooglanderveen dan zie ik je 
terug op het podium. 
 
Auteur: Patrick Sticker   

 
Penningmeester Mike Freriks (r) kwam voor de 

felicitaties en bloemen. 
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Henk  Bloemen winnaar “Herman van der Velden Trofee” 
 

Samen met Herman van de Velden hadden we een bezoek geplant bij  Alie en Henk Bloemen aan de 

Gasfabriekstraat in Brummen.  

De prijs is door Henk gewonnen omdat hij op St. Vincent en Barcelona de meesten punten behaalde. 

 

 11e St. Vincent  

 23e Barcelona  

 

Op St. Vincent draait hij de donkere weduwnaar H 10-1269604 en deze kanjer is ook op Bergerac  dit 

jaar om 10.42 uur weer thuis. Op Barcelona draait Henk de zwartwitpen nestdoffer H05-2101485 om 

17.27 uur een geweldenaar in de hand en voelt niet als een acht jarige crack. Dit jaar deed Henk voor 

het eerst mee op Barcelona. Voorheen speelde hij samen met zijn broer onder de naam van 

gebroeders Bloemen. 

 

Henk speelt op dit moment onder zijn eigen naam maar ook Alie is zeker geïnteresseerd in onze mooie 

hobby en verricht hand en span diensten, en heeft met een aantal duiven een hechte band. 

Henk zit al vijftig jaar in de duivensport  en heeft een eigen stam opgebouwd. Zijn duiven stammen af 

van het soort Aarden/v.Wanroy. Hij heeft duiven van F.Knetsch uit Roozendaal en is een broer van 

H.Knetsch, maar ook de naam “Drogba” van Hans en Evert Jan Eijerkamp komt voor in verschillende 

stambomen. Brummen is landelijk natuurlijk bekend door de Ponderosa van Eijerkamp maar bij Henk 

lik je ook je vingers  af bij  zulke mooie maar vooral goede postduiven. 

Het overgrote deel is zwart van kleur met redelijk veel witpennen en geweldige ogen. In de hand valt 

vooral op dat de duiven in de vleugels erg soepel zijn en zeker de duizend kilometer aan kunnen. Henk 

liet in zijn tuinhuisje zeven ingelijste teletekst vermeldingen van dit jaar zien. Dit jaar zal Henk op 

verschillende podia plaatsnemen want hij had dit jaar een topseizoen. De duiven hebben veel ruimte 

en veel lucht en Henk bezit zowel een bovenhok als tuinhokken. Het hele jaar zit er knoflook in het 

water en de rest moeten de duiven zelf doen.  

 

 
Henk Bloemen, Herman van der Velden en Alie Bloemen 

 

Toen we wat foto’s namen kwam Herman nog met een fles champagne als verrassing want volgens 

hem was de familie Bloemen wel gewend aan het krijgen van een mooie  bos bloemen . 

Henk en Alie tot twee november in zaal Houtrust in Hooglanderveen, daar zullen jullie de trofee in 

ontvangst mogen nemen. 

  

Auteur: Patrick Sticker 
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren 

 

 Middaglossingen   

2013 Laura Wolff-Tennekes 1993 Comb. ten Asbroek & Zn Haaksbergen 

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 

 

 Ochtendlossingen  

 

2013 Jan Schreurs, Nieuw Vennep 

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 

 Wim van Dorrestein 
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STER sponsor Stichting Marathon Noord 2013 
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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: Jos Pepping, Ingeborg Fellman - Willem Hemink, Comb. Boogaard van Buuren,  
Piet Laan, en Team Vollebregt een aantal anonieme sponsors. 
 

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

