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Voorwoord  
 

Dit is de vierde en laatste keer dat ik het voorwoord voor dit kampioenenboek schrijf en u mag weten 
dat ik dat dit jaar met gemengde gevoelens doe. Aan de ene kant is het jaar 2014 voor ons als bestuur 
een vervelend en moeilijk jaar geweest. Onze oud secretaris en goudenspelddrager Wim van Dorrestein 
is begin dit jaar overleden. Wim werd door velen van ons gezien als dé grote gangmaker van Marathon 
Noord de afgelopen jaren. Niets was voor hem teveel als het ging om het regelen van sponsors, de 
feestmiddag en goedkope of zelfs gratis prijzen voor onze competitie. We hebben hem en zijn 
enthousiasme erg gemist dit jaar. Wat ons ook koud op het dak viel was dat een aantal mensen een 
lobby opzetten om de door ons gehuldigde kampioen middaglossing uit de uitslag te krijgen. Met name 
de wijze waarop we als bestuur persoonlijk werden aangevallen en zwartgemaakt, de onwaarheden die 
werden verkondigd om zowel ons als bestuur maar ook onze competitie in een kwaad daglicht te zetten 
en de achterbakse spelletjes die gespeeld werden, hebben ons als bestuursleden heel diep geraakt. We 
hebben meerdere malen op het punt gestaan om de handdoek in de ring te gooien. Toch vonden we dat 
we dat ook ter nagedachtenis aan Wim van Dorrestein en bedenkende dat veel liefhebbers al 40 jaar erg 
blij zijn met onze competitie, dat niet konden maken. Voor mij persoonlijk is het wel de belangrijkste reden dat ik na dit 
tropenjaar de voorzittershamer neerleg. Ik hoop dat anderen deze mooie competitie verder zetten op de weg zoals die door Wim 
van Dorrestein is ingezet. We hebben ook dit jaar gemerkt hoe kwetsbaar we zijn als organisatie toen onze webmaster 
onverwachts, per direct, zijn werkzaamheden neerlegde. Daarom zijn we nog steeds druk doende om door automatisering en 
door het zoeken naar nieuwe mensen, die kwetsbaarheid zo klein mogelijk te maken. Aan de andere kant, wanneer we als 
bestuur naar onze competitie kijken, kunnen we niets anders zeggen dan dat Marathon Noord na 40 jaar nog steeds 
springlevend is én een competitie is waar liefhebbers aantoonbaar plezier aan beleven. Na het gedoe in het voorjaar waar we 
ook in de pers in een kwaad daglicht werden gezet vielen de inschrijvingen tegen. Gelukkig hebben we uiteindelijk toch nog een 
zeer goede deelname gehad. Ook de reacties op de bonnenverkoop zowel van de schenkers als van de kopers en de reacties op 
gastspelerscompetitie die we in het kader van het jubileum eenmalig organiseerden waren bijna allemaal zeer positief. Het is 
ook leuk dat we op onze feestmiddag een aantal gastspelers mogen huldigen. Het idee om anderen bij de sport te betrekken is 
door sommige mensen zeer goed opgepakt. De reportage van de winnaars van de middaglossingen competitie is daar in onze 
ogen een mooi voorbeeld van. Ik merk ook dat het ondanks alles nog steeds geweldig leuk is 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. 

Dit jaar was ook een lastig jaar voor de duiven en de lossingscoördinator van de NPO. Sint Vincent was erg zwaar en “code rood” 
van de NPO zorgde er voor dat de duiven van Albi op maandag met de wagens weer teruggingen naar huis. Voor veel 
liefhebbers viel hierdoor net als vorig jaar, toen de laatste vlucht door de NPO door de hitte een week uitgesteld werd, de rest 
van het seizoen in het water omdat het bijna onmogelijk was om die duiven weer klaar te stomen voor de volgende vlucht. 
Gezien het verloop van de vluchten van de ZLU die wel gelost worden, vragen we ons in alle eerlijkheid af of de criteria die voor 
het lossen van de duiven op de middaglossingen gebruikt worden niet nog een keer onder de loep genomen moeten worden. Het 
star vasthouden aan vastgestelde lossingstijden geeft ook weinig armslag. Hierdoor worden vluchten niet gelost die op een 
ander tijdstip wel verantwoord gelost zouden kunnen worden. En laten we eerlijk zijn als liefhebbers kunnen kiezen voor 
terugkomen of op een ander tijdstip met goede vooruitzichten wel lossen dan weten we allemaal wat de dikke meerderheid 
kiest. Daarbij komt ook nog dat de praktijk gelukkig uitwijst dat het lossen van fondduiven heel vaak gewoon goed gaat. Ook 
met wat minder weer komen getrainde fondduiven gewoon terug naar huis.  
Helaas hadden we als Stichting Marathon Noord geen alternatief voor Albi omdat er maar drie vluchten zijn die de sectoren 2, 3 
en 4 gezamenlijk lossen. Dat betekent dat de competitie dit jaar helaas maar over twee vluchten wordt vervlogen. Voor degene 

die hun duiven voor de laatste vlucht toch nog goed in orde kregen, was het hierdoor een echt prijzenfestival. Ik denk dat we 
een record hebben behaald als het gaat om het gratis prijzenbedrag dat werd vervlogen op Cahors.  
Wat betreft de ochtendlossingen werd het een eerlijke competitie en gelukkig gingen alle drie de vluchten door. Barcelona 
verliep zelfs op de “code rood dag” goed en snel en ook de overige twee vluchten Marseille en Perpignan verliepen op goede 
wijze. Kortom een mooie en eerlijke competitie. Dat blijkt ook uit de goede spreiding van de kampioenen en de prijswinnaars. 
Zelfs op de grote afstanden werden prachtige prestaties geleverd. Zowel onze winnaar van Barcelona, als onze winnaar van 
Perpignan mogen op het ereschavot van de ZLU komen. Hieruit blijkt dat alle deelnemers in ons werkgebied kansen hebben op 
een mooie prijs of een kampioenschap.  
Waar we nog steeds blij mee zijn, is dat we de feestmiddag naar een nieuwe locatie die wat centraler ligt in ons werkgebied 
hebben verplaatst. Ook vorig jaar was het weer een goede, fijne feestmiddag en waren er veel liefhebbers aanwezig om de 
kampioenen te huldigen. Dat betekent dat we onze kampioenen op zaterdagmiddag 25 oktober ’s middags vanaf 13 uur 
wederom huldigen in zaal Houtrust in Hooglanderveen (bij Amersfoort). We hopen dat u de weg daarna inmiddels gevonden 
heeft en dat u ook dit jaar weer in groten getale naar onze feestmiddag komt. Het mooie is dat we ook daar wederom onze auto 
mogen uitreiken aan de winnaar van de autopoule op St Vincent.  
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 en de kampioenen die bijna altijd een bonnetje schenken voor de verloting. 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. Ook hebben we in dit boek speciale aandacht voor onze twee bestuursleden Herman van der 
Velden en Hans Eijerkamp die beiden inmiddels 40 jaar bestuurslid zijn.  
Tot slot wil ik namens alle mensen achter Marathon Noord alle prijswinnaars van harte feliciteren. We hopen iedereen die een 
kampioenschap of prijs hebben gewonnen met zijn supporters te zien op onze feestmiddag op 25 oktober. Ook voor de dames 
hebben we een leuke activiteit. 
 
Ad van Heijst (Voorzitter Marathon Noord) 
 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter Ad van Heijst 2e Voorzitter Patrick Sticker 
Secretaris vacant 2e Penningmeester Herman van der Velden 
Penningmeester Mike Freriks Bestuurslid  Gert te Pas 
  Bestuurslid  Hans Eijerkamp 
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Kees Cluistra wint St. Vincent  

 
Een pittige vlucht was St. Vincent 2014, een ouderwetse kraker. ’s Avonds waren de prijzen niet verdiend. Een 
fenomeen wat vroeger normaal was, maar tegenwoordig een grote zeldzaamheid. De wind was overwegend NNO 
en de temperatuur in Frankrijk was zomers warm. In de loop van de ochtend vielen de eerste duiven in sector I. 

Niet snel erna stond ook de eerste melding van sector II te bewonderen op teletekst en internet. Deze duif was 
gevallen in het Utrechtse Polsbroek, een klein plaatsje in de buurt van Lopik en Benschop. Kees Cluistra, de 
eigenaar van deze winnende duif, had de snelste duif van Nederland en natuurlijk van Stichting Marathon Noord. 
Een prestatie, die een mens doet stralen.  
Aan de Benschopse wetering ligt achter (als je van Utrecht afkomt) Polsbroekerdam het idyllische plaatsje 
Polsbroek. Gespleten in Noord en Zuid door het net genoemde water, de Benschopse Wetering. Centraal een 
prachtige kerk en in het hart van het centrum, op één van de bruggen, een ouderwetse waterpomp, die de 

aandacht trekt. Het dorpje bestaat al vanaf de 12e eeuw en is onderdeel van de gemeente Lopik. Het dorp heeft 
iets meer dan 1.200 inwoners en minder dan 400 huizen. In het verzuilde Nederland van de vorige twee eeuwen 
was het dorp letterlijk verdeeld in twee gemeentes Noord en Zuid Polsbroek. Deze twee kwamen op papier samen 
aan het eind van de 19e eeuw en in 1989 werd het onderdeel van de fusiegemeente Lopik 

 
De liefhebber 

Kees Cluistra was niet direct een naam waarbij ik mij voor 
mezelf veel prestaties kon oproepen. Logisch, want Kees heeft in 
verschillende combinaties gevlogen en daar zijn wel degelijk 
goede prestaties geleverd. Vanaf 2007 tot en met 2011 speelde 
Kees samen met Jan Snel Sr. En daarvoor speelde hij 6 jaar 
samen met Peter van Schaik uit Benschop. Kees had al van 
jongs af duiven. Eerst vanaf zijn 8e jaar sierduiven en vanaf zijn 

16e jaar na 2x een ongeluk met motorcrossen begon hij met 
postduiven. De ongelukken met motorcrossen zetten hem er toe 
om een andere hobby te kiezen en fanatieker te worden met de 
duiven. Zijn eerste hok was een oude Evangelisatie bus, iets wat 
mij als Evangelische Baptist wel aanspreekt. Het was een heet 

maar luchtig hok en de duiven deden het er goed op. Waarschijnlijk sijpelde de zegen die deze bus gegeven aan 
de jongeren, die hier van het woord hebben genoten, nog door op de duiven. Zo won Kees een 2e prijs op 

Roosendaal tegen ruim 11.000 duiven. Op deze vlucht won hij zijn eerste racefiets, zijn tweede grote hobby. Bij 
het bouwen van een hok is Kees niet kieskeurig. Er moet voldoende lucht in zitten en de duiven moeten het naar 
hun zin hebben. Dat is voor duiven één van de motivaties om op tijd naar huis te komen. Vorig jaar kreeg Kees 
een ernstig ongeluk op de racefiets, waarbij hij het heel slecht heeft gehad en zijn hersens zijn gekneusd geraakt. 
Inmiddels gaat het steeds beter met hem en is hij voor 70 tot 80% weer de oude. 
 

De Fondstam 
De basis van de fondstam van Kees Cluistra uit Polsbroek is een koppel die bestaat uit een doffer van Paul van 
den Berg en zoon uit Benschop van het soort Aardenx Brocatus. Deze doffer stond gekoppeld aan een duivin van 
Pim van Rijn uit Bodegraven. Dit koppel is al 35 jaar de basis van Kees’ duivenstam. Hier zijn in de loop van de 
jaren verschillende duiven bij gekomen zoals duiven van Harm Bergstra, Jan Ouwerkerk, Cor Vos, Keekstra en 
Bep Timmer. De vliegploeg van Kees bestaat uit 60 duiven, waarvan 30 jaarlingen. De duiven worden op het nest 

gespeeld en de winnende duif ging op een jong mee van 5 dagen, een favoriete stand van Kees. 

  
De winnende duif 
De bewuste zaterdag kwam ‘Karin,’ vernoemd naar Kees’ 25-jarige dochter, om 12:21 uur binnen op een afstand 
van 1033 km. Dit resulteerde in een snelheid van 1.011 mpm. ‘Karin’ was de enige duif met meer dan 1.000 
mpm. In de Stichting Marathon Noord versloeg Kees Bennie van Holland uit Ede, de nationale winnaar van sector 
III. Fam. Heezen uit Beltrum was goed voor de bronzen plaats. Koos en Boyd Steenbeek uit De Bilt (4e) en Gebr. 
Holleman uit Tienhoven maakten de top 5 compleet. 

‘Karin’ is van het jaar 2010. In de winter van 2011/2012 is ze overgewend, nadat Kees weer voor zichzelf is gaan 
vliegen. In 2012 won ‘Karin’ geen prijs, maar Kees hield haar toch aan. In 2013 won ze twee mooie prijzen: 316e 
nat. Tarbes en de 444e nat. St. Vincent. Op St. Vincent 2014 ging het allemaal nog beter met de 1e nationaal. 
‘Karin’  is een ‘product’ van verschillende goede lijnen. De vader van deze winnares komt uit een doffer van Cor 
Vos en een duivin van de bekende crack Jan Ouwerkerk. De moeder van de St. Vincent-winnares komt uit een 

doffer van Harm Bergstra (50% eigen soort) en een duivin van het oude soort gekruist met een duivin van Bep 

Timmer. 
 
De voorbereiding op het seizoen 
Als de winter bij de voorbereiding van het seizoen hoort (wat ik denk) dan is die slecht begonnen. Een bunzing 
maakte 13 duiven af. Een hoop angst en narigheid, waar je niet op zit te wachten. Na de kweek worden de duiven 
ingespeeld op dubbel weduwschap om vervolgens naar de vluchten toe op stand gezet te worden. De duiven 
trainen in de ochtend een uurtje en ’s avonds anderhalf uur. De duiven krijgen wat middelen om de ploeg gezond 

te houden. Na thuiskomst krijgen de duiven druivensuiker en een schepje tegen het geel van Travipharma. 
Travipharma staat hem ook bij als het gaat om medische begeleiding. Zo zijn de duiven ook een keer gekuurd 
tegen ‘de koppen.’ Voor het inkorven krijgen de duiven vitaminen van Koudijs. Naast het gewone voer krijgen de 
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duiven met jongen een extra hoeveelheid P40/pinda’s en snoepzaad naar de vluchten toe. Verder wordt er door 
Kees op gelet of de vitaminen en het grit in het hok vers is. 
 

Tot slot 
Kees Cluistra uit het mooie Polsbroek liet op St. Vincent 2014 zien over topduiven te beschikken. Zijn ‘Karin’ was 
de snelste duif van heel Nederland en van de deelnemers van Marathon Noord was hij uiteraard ook de eerste. 
Een prestatie om bijzonder trots op te zijn, want het was één van de zwaarste St. Vincents van de laatste jaren. 

Kees geniet nog jaren na van deze overwinning !!! Nogmaals gefeliciteerd en hopelijk tot een volgende keer. 
 
Auteur Jaco van Nieuwamerongen 
 

Uitslag St. Vincent 
 

Prijs Naam Plaats Gast Afstand GT Ringnummer Tijd Snelheid Punten 

1 K. Cluistra Polsbroek   1033526 1 0-1721592 12:21:52 1011,407 1000,00  

2 B. v. Holland en Zn. Ede   1063239 1 0-1282202 13:40:18 966.312 999,99 

3 M en D Heezen Beltrum Ja 1099908 3 1-1444890 14:20:56 964.042 999,97 

4 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt   1053904 2 0-1427734 13:38:48 959.135 999,94 

5 Gebr. Holleman Tienhoven   1031330 1 0-1684037 13:30:59 945.319 999,90 

6 Lagerberg Nes a.d. Amstel   1057784 2 2-1445018 14:35:48 915.196 999,85 

7 Marco van Doorn Herveld   1056966 2 1-1454678 14:37:31 913.128 999,79 

8 R.Wienen Beuningen   1050824 2 0-1398534 14:44:46 902.176 999,72 

9 Bart van den Bovenkamp Doetinchem   1081447 1 0-1364464 15:30:50 893.143 999,64 

10 Comb. C.J.J. van Wijk en zoon Benschop   1037257 1 0-1436786 14:45:28 889.994 999,55 

11 Lagerberg Nes a.d. Amstel   1057784 1 9-1004882 15:09:31 889.255 999,45 

12 Willem de Bruin Noordwijk aan Zee   1043566 1 1-1666961 14:53:34 889.226 999,34 

13 J.Pouw Leusden   1065356 1 9-2055308 15:22:12 886.166 999,22 

14 Comb.Slotboom Utrecht   1049190 2 0-1455477 15:06:03 884.608 999,09 

15 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht   1054057 1 1-1584060 15:11:57 884.313 998,95 
 

         

 

Attractie 1 St.Vincent 
       

         Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 B. v. Holland en Zn. Ede  €   450,00  19 Karel de Bruin Zwaagwesteinde  €     50,00  

2 M en D Heezen Beltrum  €   350,00  20 John Schoemaker Egmond aan Zee  €     50,00  

3 Gebr. Holleman Tienhoven  €   250,00  21 J. Hanssen Erlecom  €     50,00  

4 Comb. C.J.J. van Wijk en zoon Benschop  €   150,00  22 J.A. Wahle Nieuwkoop  €     50,00  

5 J.Pouw Leusden  €   150,00  23 G. Brama- M. Boele Bussum  €     50,00  

6 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht  €   100,00  24 M Tromp Egmond-Binnen  €     50,00  

7 Cees van der Gulik Wijdenes  €   100,00  25 W. van den Hoek Putten  €     50,00  

8 Aike Jan Veninga Ter Apel  €   100,00  26 Wim de Ruiter Loerbeek  €     50,00  

9 A v Dinteren Deest  €   100,00  27 H. Brakele Maarssen  €     50,00  

10 Piet van Straten Vianen  €   100,00  28 Wim Jacobs 's-Heerenberg  €     50,00  

11 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek  €     50,00  29 L.Roodbeen Renkum  €     50,00  

12 comb Heezen Goossens Beltrum  €     50,00  30 Aart Hup Oene  €     50,00  

13 M. Freriks Zevenaar  €     50,00  31 H.J. Kuijf Nieuwkoop  €     50,00  

14 Comb van Bekkum Geldermalsen  €     50,00  32 Gurbe van der Schaaf Emmen  €     50,00  

15 Evi van Egmond Katwijk  €     50,00  33 W.L. Buys Elden  €     50,00  

16 L. Snel h|o ADVIDU Utrecht  €     50,00  34 G. van der Loon Boelenslaan  €     50,00  

17 Henk Kuipers Emmen  €     50,00  35 H.G. Otten Enter  €     50,00  

18 F.P. Brukman Soest  €     50,00  

    
 

       Prijs 

         €     50,00  

Attractie 2 St.Vincent         €     50,00  

         €     50,00  

Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt  €   350,00  13 A.G.v.d.Walle Beerta  €     50,00  

2 Marco van Doorn Herveld  €   250,00  14 Gebr. Hendriks Zeist  €     50,00  

3 R.Wienen Beuningen  €   150,00  15 Henk Jansen Jzn Beerta  €     50,00  

4 Comb.Slotboom Utrecht  €   100,00  16 Jelle Jellema Nijverdal  €     50,00  

5 Vincent Vork Noorden  €   100,00  17 N. Rimmelzwaan Alphen a-d Rijn  €     50,00  

6 N.J.Tetteroo Purmerend  €   100,00  18 U. Jellema Steggerda  €     50,00  

7 Gebr. Holleman Tienhoven  €   100,00  19 Comb van Bekkum Geldermalsen  €     50,00  

8 H. Gerritsen Woerden  €   100,00  20 Arjan Beens Genemuiden  €     50,00  

9 Comb. Niks Westerhaar  €   100,00  21 Gebr. Limburg Zuidveen  €     50,00  

10 Combinatie Verwaaijen Deest  €   100,00  22 Gerard Kok IJsselmuiden  €     50,00  

11 J.H. van 't Land Naarden  €     50,00  23 M en D Heezen Beltrum  €     50,00  

12 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal  €     50,00  24 J.Doppenberg Voorthuizen  €     17,00  
 

        €     50,00  
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Gewonnen extra prijzen St.Vincent 
 

Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 K. Cluistra Polsbroek Kristallen vaas Gebr. G & H van den Berg 

  K. Cluistra Polsbroek Boorhamer Gebr. G & H van den Berg 

  K. Cluistra Polsbroek Mok met opdruk Harjac B.V. 

  K. Cluistra Polsbroek DHP pakket t.w.v. 50,00 DHP Cultura 

2 B. v. Holland & Zn. Ede Behangafstomer Gebr. G & H van den Berg 

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

3 M en D Heezen Beltrum LED bouwlamp Gebr. G & H van den Berg 

  M en D Heezen Beltrum Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Comb Steenbeek & Zn De Bilt Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 Gebr. Holleman Tienhoven Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 Comb. C.J.J van Wijk & Zn. Benschop Scheerapparaat V.D.T. Soest 

40 John Schoemaker Egmond aan Zee zak voer Harjac B.V. 

          

  Extra jubileumprijzen       

10 Comb. C.J.J van Wijk & Zn. Benschop       100,00    

20 Vincent Vork Noorden       100,00    

30 M. Freriks Zevenaar       100,00    

40 John Schoemaker Egmond aan  Zee       100,00    

50 W. de Ruiter Loerbeek       100,00    

          

  Gastspelers competitie       

1 M en D Heezen Beltrum       100,00    

2 A v Dinteren Deest          75,00    

3 TOMATUFA Velp          50,00    
 

    

         
         

              
 

        €     50,00  
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Ben van Holland & Zn winnen auto op St.Vincent 
 
St. Vincent 2014 gaat de boeken in als een pittige vlucht, waarbij sinds jaren de prijzen op de eerste concours-

dag niet verdiend waren. De wind was overwegend NNO en de temperatuur in Frankrijk was zomers warm. 

Omstandigheden waarbij de duiven van Ben en Ronald van Holland uit Ede floreren, zoals in het verleden bleek op 
bijvoorbeeld Mont de Marsan 2006, waar zij de 2e nationaal wonnen en de nationale overwinning met niet meer 
dan anderhalve minuut moesten laten aan een Veenendaalse vader en zoon-combinatie. Dit keer was het wel raak 
en pakten ze iedereen in van sector III en wonnen ze bij onze Stichting Marathon Noord de auto. Een vlucht om 
nooit te vergeten. Met een jarenlang zichtbaar resultaat ……. de Citroën C1 !!! 
 
  

Een strakke aankomst 
St. Vincent 2014 kwam laat op gang. Tegen twaalf uur viel de eerste duif in Maastricht. Ben trok hieruit de 
conclusie, dat voor 2 uur geen duif in Ede zou vallen. Dus hij zat volkomen relaxed op zijn stoel. Zijn schoonzoon 
kwam nog even langs, net terug van een fietstocht. Hij liep met zijn fietshelm nog op het tuinpad van zijn 
schoonvader op, voor het duivenhok langs. Toen hij voor de afdeling van de latere autowinnares doorliep zag men 
een duif aankomen. Strak en met volle vaart richting de spoetnik, enkele centimeters over de fietshelm van Bens 

schoonzoon zo de spoetnik op, om vervolgens snel naar haar nest te kunnen in het hok van de weduwnaars van 
Ben en Ronald. Ben was blij verrast. De blauwe duivin (‘De 202’ van 2010) werd geklokt om 13:40:18 uur op een 
afstand van 1063,239 km. Wel degelijk voor 2 uur ’s middags. Wat resulteerde in een snelheid van 966,312 mpm. 
Goed voor de 3e van heel Nederland, de 2e van Stichting Marathon Noord, de 1e van sector III en de winnaars van 
de auto van Marathon Noord. Wat een geweldig resultaat op een prachtige zaterdagmiddag. 
  
De liefhebbers 

Ben speelt samen met zijn zoon Ronald, die zelf 
nauwelijks tijd heeft voor duiven vanwege zijn werk. 
Ben is inmiddels met vervroegd pensioen en neemt de 
taak van zijn zoon erbij. Ronald heeft bij zijn eigen 
huis ook nog een hok, waar op de naam van Ronalds 
vrouw wordt gespeeld. De naam Ben van Holland zingt 

al tientallen jaren rond in de Gelderse Vallei rondom 

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

terugkomen. Kortom een man met een geweldige 
staat van dienst. 
Ben had al duiven met zijn vader en broer Wim. Hij is 
zeg maar ‘tussen de duiven’ geboren. Toen hij in 1976 
samen met zijn vrouw op hun huidige adres, aan de 
Hakselseweg, ging wonen, werd er ook hier met 
duiven gestart. In het begin op alle vluchten en vanaf 

1989 is de overstap naar de fond gedaan, waarbij tot 
vorig jaar de dagfond er ook nog bij werd gedaan.  
De dagfond duiven zijn inmiddels verdwenen, zodat de   
Grote Fondduiven meer ruimte hebben. Echter de week voor St. Vincent speelde Ben een aantal overnachters in 
op Salbris. Op aandringen van neef Gerard Jochemsen werd de klok gezet en het resultaat was verbluffend: 
1e prijs en 4e prijs in de vereniging. De eerste duif was een zusje van de latere St. Vincent-winnaar. 
  

De winnende duif 
De winnende duivin is een blauwband duivin van het jaar 2010, ‘De 202.’ Deze duivin komt uit een doffer van 
Gerard van Tuijl uit Hellouw. De vader (‘De 171’ van 1995) van deze doffer is een kruising tussen Gerard’s oude 
soort van Van Santvoort gekruist met Theo Ernest en de moeder van deze doffer is helemaal van het soort van 
Theo Ernest (‘De 023’ van 1996). De moeder van de autowinnares is afkomstig van Bennie Homma uit het Friese 
Balk. Deze duivin komt uit ‘de Zoon Bergerac’ (moeder won 1e nat. Bergerac) en ‘de 695’ van 2001, die zelf 

verschillende nationale kopprijzen. In de stamboom van dit duivinnetje zit overwegend soort van Herman 

Brinkman en een vleugje Hein Oostenrijk, Vertelman en Comb. Waterlander. 
De autowinnares begon haar overnachtcarrière in 2012 op Aurillac. Op haar debuut won ze een klein prijsje. Haar 
tweede vlucht was niet veel beter. Op Albi had ze wederom een staartprijs. We houden dan wel in het 
achterhoofd, dat deze duivin twee keer meer dan 75% van de duiven achter zich hield. Haar tweede jaar op de 
overnacht ging beter. Op zowel Brive als Orange won ze twee mooie prijzen: 147e NPO Brive en 102e nationaal 
Orange. Op St. Vincent 2014 zou ze aanvankelijk worden ingemand op 12 dagen broeden. Echter een paar dagen 

voor inkorving schoof Ben een kaal jonkie onder haar en dit motiveerde dusdanig en dit leidde tot het bekende 
resultaat. ‘De 202’ zit met haar doffer als enig koppel tussen de weduwnaars. Wie weet wat dit met haar heeft 
gedaan. De motivatie was in ieder geval optimaal. 

J

Jaco overhandigt namens SMN de bloemen aan Ben van Holland. 
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Jac. Steketee, Bruinisse 
Bij de koppeling is het basisprincipe: Goed x Goed. Het overgrote deel van de fondstam van Ben en Ronald van 

Holland bestaat uit duiven van Jac. Steketee. Vanaf 1989 komt Ben al bij deze Zeeuw, die hem uit de beste 
duiven nazaten heeft gegeven. In de loop der jaren heeft Ben de nodige duiven in deze ingeteelde stam gekruist. 
Ze heeft hij van Sam de Jong een oude kweker gehad, waar hij nog verschillende jongen heeft gekweekt. Verder 
heeft Ben duiven van Jan Doppenberg Jr (en Jan heeft ook duiven van Ben), van Jan Polder (ook veel Steketee-

duiven), Gerard van Tuijl, Peet Solleveld, Leo Rompelaar en een goede duivin van Wout van de Hoek. De laatste 
aanwinsten komen van Bennie Homma. Het eerste resultaat met deze duiven is nu geboekt en wie weet volgen er 
nog veel meer. 
  
Verzorging 
Ben geeft zijn duiven voer van Wielink. Dit voer wordt besteld door Elias van Bemmel en wordt geleverd op het 

adres van Gert van Kooten uit Lunteren. Deze beide liefhebbers zitten ook in de club van Ben dat het allemaal 
alleen maar makkelijk maakt als Ben wat nodig heeft. 
Vier weken voor St. Vincent heeft Ben de duiven een geelkuur gegeven. De kuur was ‘het groene spul’ van 
Vincent Schröder. Verder probeert Ben zo min mogelijk te doen aan de duiven, vooral niet in het vliegseizoen. Ga 

je tussen de vluchten door te veel rommelen, dan werkt het vaak averechts. Het is zaak, als je een mindere vlucht 
hebt, niet in paniek te raken, maar van de duiven af te blijven. Hiermee wordt de medicijnpot bedoeld. Een goed 
advies lijkt me. 

 
Tot slot 
In hetzelfde weekend als St. Vincent wonnen zijn vriend en zwager Aart Jochemsen en zijn zonen Gerard en Erwin 
uit Bennekom de NPO-vlucht van afdeling 8 vanuit Meaux. Een prachtig weekend voor deze duivenfamilie. 
Al vanaf het begin van zijn duivencarrière is Ben van Holland een begrip in onze omgeving. Toen hij ruim 25 jaar 
geleden naar de fond overstapte bleef dat zo. De laatste jaren haalde hij mooie resultaten met de 2e nationaal 
Mont de Marsan, 3e nationaal Aurillac, 4e en 6e NPO Brive. De nationale sectoroverwinning op St. Vincent en het 

winnen van de auto bij onze Stichting Marathon Noord is toch wel de mooiste parel op zijn kroon. Ik denk dat Ben, 
Ronald, Grada (zijn vrouw) en de rest van de familie die meeleeft met de duiven nog jaren met veel plezier aan 
deze zaterdag zullen terugdenken met de Citroën C1 als aanwezig bewijs. 
  

Auteur Jaco van Nieuwamerongen 
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Hein van Gurp wint Barcelona 

Wat gaat er door je hoofd als je om kwart voor 5 een duif ontwaart op je hok, maar je bent niet bij machte om 

haar zelf binnen te krijgen. De hele familie gemobiliseerd in alle vroegte en na een klein uur zitten haar gummi’s 

in de klok. De vliegtijd van ‘Red Lady’ staat stil op 5:41:29, een gemiddelde van 1448,43 m/min. Een minimaal 

verschil met Silvie en geklopt door Kleine Jade van Jelle Jellema. Dat zijn de feiten van zondagmorgen 6 juli 2014. 

De nationale en internationale duivenwereld ziet alleen dit indrukwekkende podium van het WK marathon voor 

postduiven, goud en brons voor Jellema, zilver voor Hein van Gurp uit Heino. 

1 06540115 JELLE JELLEMA NIJVERDAL 1258697 1/1292679 06 07 05:14:28 1488,76 

2 07040154 H. VAN GURP HEINO 1263729 8/1089854 06 07 05:41:29 1448,43 

3 06540115 JELLE JELLEMA NIJVERDAL 2 9/1783772 06 07 05:38:05 1448,30 

Als je dit even op je in laat werken, vooral de eerste zin, dan schieten er allerlei gedachten door je hoofd. Een duif 

die om kwart vóór in plaats van kwart óver vijf thuiskomt, maar het verpoft om binnen te lopen. Een baasje die er 

samen met zijn aangerukte hulptroepen uiteindelijk op het allerlaatste nippertje in slaagt om toch nog het zilver 

te behouden, nadat goud door de vingers is geglipt. Wat moet er dan allemaal door je heen gaan? Als er al een 

kans was om het hele internationale veld het nakijken te geven, dan was dat in het script van Barcelona 2014! 

In veel opzichten vergelijkbaar met die van 2011, toen de winnaar ook op ruim 1200 km viel. De wind hielp een 

groot deel van de race goed mee, het onstuimige weer was echter een niet te onderschatten factor. Je zult 

bijvoorbeeld maar in Engeland wonen en op de buienradar constateren dat er een muur van regen en onweer 

opgetrokken wordt tussen jouw vaderland en het vaste land van Europa. Geen doorkomen aan, uitgeschakeld. De 

Belgen en Duitsers die vóór de nacht moesten klokken wilden ze onder de 1100 km nog een kopprijs pakken, of in 

het holst van de nacht wilden ze op grotere afstand nog kans maken.  De editie van 2014 is er eentje waarvan er 

in Nederland nog lang zal worden nagenoten. Alleen een ijzersterke wil om ook dwars door slecht weer te vliegen 

en niet bang zijn in het donker, zonder die eigenschappen haalde je dit jaar geen kopprijs op El Classico. 

 

IJzeren Hein  

Deze eigenschappen zijn ook van toepassing op Hein van Gurp zelf. Hij heeft als het ware Magere Hein meermaals 

in de ogen gekeken, sinds 2009 is er niet meer zoiets als een zekere toekomst. Hij leeft veel meer met de dag, 

zijn ziekte heeft hem doen relativeren en waarderen. In zijn relaas hoor je vooral berusting, zijn zilveren plek is 

aan de ene kant natuurlijk zuur, aan de andere kant biedt het de mogelijkheid om uit het oog van de storm te 

blijven. Alle aandacht gaat uit naar de internationale overwinning en Hein geniet in relatieve stilte van de prestatie 

van zijn ‘Red Lady’. Haar krachtuitspatting is er niet minder briljant om, ze hoort zonder twijfel tot een select 

groepje van de beste Spanjevliegers van deze tijd. In 2011 won ze 368e nationaal Barcelona (1131 mpm) en 

289e nationaal Perpignan waarmee ze ook duifkampioen op de ZLU-vluchten werd van Fondclub de IJsselstreek. 

In 2012 was ze niet mee op Barca maar vloog o.a. kop op St. Vincent. In 2013, een editie die een 

tegenovergesteld verloop kende, wist ze beslag te leggen op de 10e bij Marathon Noord en de 114e nationaal (830 

mpm) en in 2014 eindigt ze dus op de 2e plek (1448 mpm). Ze stond bovenaan de lijst en haalt daarom wel de 

overwinning in Marathon Noord binnen voor Hein, een lang gekoesterde wens die vervuld wordt. Die ereprijs is 

voor Hein ook heel bijzonder, hij was er al een aantal keren dichtbij. 

De duivencarrière van Hein kenmerkt zich door een aantal uitzonderlijke vlieg– en kweekduiven. De catalogus van 

zijn door ziekte gedwongen verkoop in 2009, die een inktzwart jaar markeert in Heins’ leven, is daar een 

indrukwekkend aandenken aan. Op het voorblad blijkt al dat Hein al vanaf half jaren ’90 zijn mannetje staat. Zo 

wist hij in 2000 ook al beslag te leggen op een 14e Nationaal Barcelona, in dat jaar was hij ook 13e op de 

Nationale Marathon ZLU. De kampioenschappen in de Superfondclub, Fondunie, Internationaal Fondspel Midden 

Nederland & Duitsland enz. zijn ontelbaar. Ook op de middaglossing heeft hij trouwens vele topklasseringen op 

teletekst gerealiseerd. Uit de basisduiven van weleer (Schellekens, Horemans, Aarden) die ondermeer kwamen 

van Piet en Gerard Schellekens, Joop van Dam, Brinkman-Raalte, Schippers-Wijhe en een aantal anderen, is 

heden ten dage gerust te spreken van het ras Van Gurp. We kunnen daar in de 5e of 6e generatie nog allerlei 

rassen en klinkende namen uit een ver verleden uit opdiepen, maar dat doet geen recht aan het boetseerwerk van 

Hein. Het is immers ook Heins’ verdienste hoe deze duiven in voor –en tegenspoed telkens weer fantastische 

successen behalen. Marseille 2014, ook geen makkelijke, laat het weer zien. In de voorlopige uitslag is het 14e, 

43e, 175e, 360e en is hij de eerste die een duif klokt boven de 1000 km op dag 2.   
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Ondertussen is er dus een echte smeltkroes van bikkelharde doorzetters ontstaan. Vroeger was er in België een 

lijn van duiven die heden ten dage nog steeds tot de verbeelding spreekt, de lijn van de IJzeren. Gezien de 

carrière van Hein zou het predikaat IJzeren ook op hem en zijn duiven mogen slaan. Waar anderen afhaken, daar 

zetten zij door. Met grote liefde voor thuis, voor het gezin, de familie. Die waarden gelden voor de duiven van 

Hein, maar ook zeker voor hemzelf. Tijdens het gesprek waren ook zoon en zus aanwezig en je merkte al snel dat 

er een hechte familieband is die het mogelijk maakt om ondanks de beperkingen van Hein duivensport op 

topniveau te spelen en tegelijk op een ontspannen manier met elkaar en de duiven om te gaan. De zege op 

Barcelona is wat dat betreft ook eentje die hem meteen weer herinnert aan het verlies van zijn moeder begin dit 

jaar. Heins’ moeder was degene die hem als nakomertje aan de duiven hielp en vooral hield. Ze vond het maar 

wat gezellig dat haar jongste zo verzot was op de duiven die bij haar op het erf waren. 

‘Red Lady’ 

Een bijzondere duivin, die al een tijdje geen eieren meer legt. In het hok bezet ze de bak linksonder in de 

middelste afdeling en bijt daar zo fel van zich af dat je bijna denkt dat het een doffer is. Ook op St. Vincent, 

Perigueux en Perpignan vloog ze kopprijzen, maar zelfs op 

bijvoorbeeld Strombeek en Nanteuil wist ze zich 1:10 te klasseren. 

Twee dagen na haar reis ziet ze er alweer piekfijn uit en haar soepele 

spieren trillen alweer bij het in de hand nemen. Doordat de duiven van 

Hein laat gekoppeld zijn was ze pas op haar eerste (stief)jong 

ingekorfd op Barcelona en had slechts één pennetje gestoten. Ze heeft 

als vader de NL05-2092312 – ‘Red Wolf’ die zelf ook al een aantal 

mooie prijzen wist te halen en, zowel op vitesse als op de grote fond. 

Haar moeder heeft waarschijnlijk de meeste goede genen ingelegd, 

want deze superduivin genaamd ‘Helena’ wist al meerdere kinderen op 

de wereld te zetten die kopvliegen. Naast Red Lady is dat ook Marissa, 

en ook van z’n eerste op Brive dit jaar. 

Verzorging 

Duiven die veel kilometers moeten verzetten hoeven niet op dieet 

aldus Hein. Daarom krijgen ze volle bak voer, waar afhankelijk van de 

periode wel wat gerst aan wordt toegevoegd. Een viertal dagen voor 

hun marathonopdracht krijgen de duiven vetrijker voer en worden ze qua vitamines, mineralen en grit wat meer 

verwend. Geen hoogdravende toestanden hier, eenvoud en regelmaat is hier troef. De duiven worden verder 

natuurlijk wel telkens oplettend verzorgd, maar dat is wat anders dan regelmatig naar de medicijnpot grijpen, dat 

gebeurt alleen als het nodig is. De duiven van Hein hebben de beschikking over een hok van 6 meter (foto) met 

twee afdelingen voor de vliegers, de andere afdeling is tegenwoordig voor de jonge duiven. Het overkapte 

rennetje waar ze eerst zaten is inmiddels niet meer in gebruik. Dat betekent ook dat er minder vliegkoppels zijn, 

want die hebben een afdeling in moeten leveren. Daarnaast is er nog een mini-hokje voor de kwekers. Aan het 

vlieghok zit ook nog een ren, zodat ze overdag ook buiten kunnen zitten. Elk koppel heeft uiteraard een nestbak, 

maar vaak is het zo dat er ook nog op een andere plek in het hok gebroed wordt, bijvoorbeeld in de hoek op de 

grond of achter een plankje of schotje. Het hok is al op allerlei manieren aangepast geweest qua verluchting maar 

de laatste tijd is er niks meer veranderd en het is er super fris en fijn toeven. Het ruikt er goed, dat is belangrijk. 

Hein heeft na diverse operaties een scherpere reukzin, waardoor hij soms eerder dingen ruikt dan ziet op zijn hok 

en aan de duiven. Zijn geheugen daarentegen laat hem wel veel vaker in de steek. Daarom ook is de verzorging 

zo eenvoudig mogelijk, niet teveel poespas want dat betekent ook dat hij het niet allemaal zelf kan doen. 

Tot besluit 

Barcelona 2014 werd voor Hein en zijn familie een editie om nooit weer te vergeten. Als de vluchten het verst en 

het zwaarst zijn, dan staan de duiven uit Heino er. Hoe duister het weer ook is, hoe warm het ook is onderweg. 

Als je al zoveel hebt gewonnen en overwonnen als Hein, dan mag je gerust spreken van de IJzeren (duiven van) 

Van Gurp.  

 

Auteur Wiebren van Stralen 
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Uitslag Barcelona 

          Nr. Naam Woonplaats Gast Afstand GT Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Hein van Gurp Heino   1263729 1 8-1086854 5:41:07 1.449.036 1000,00 

2 Jelle Jellema Nijverdal   1258697 1 9-1783772 5:38:05 1.448.304 999,99 

3 Comb.Slotboom Utrecht   1207009 1 1-1520088 5:35:47 1.392.515 999,97 

4 N. de Fouw Bant   1291574 1 8-4204786 6:59:15 1.359.194 999,94 

5 H Zwiers Den Ham   1272832 2 0-1200440 6:59:16 1.339.469 999,90 

6 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee   1213243 1 0-1587887 6:24:17 1.325.538 999,85 

7 M.Schuurmans Zwartemeer   1308265 2 0-4791408 7:36:12 1.325.228 999,79 

8 W. van den Hoek Putten   1233493 2 1-1395735 6:46:06 1.316.287 999,72 

9 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef   1260461 1 1-1603845 7:43:49 1.267.028 999,64 

10 Bas Weijers Groesbeek   1187356 1 0-1409307 6:46:57 1.265.906 999,55 

11 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef   1260461 2 9-1047486 7:50:05 1.259.097 999,45 

12 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam   1237632 2 1-1568072 7:38:00 1.251.416 999,34 

13 P.C. Jacobs Amstelveen Ja 1224359 3 2-1445465 7:28:00 1.250.622 999,22 

14 R. Timmermans Schellingwoude   1238104 1 0-1507039 7:39:30 1.249.978 999,09 

15 Geert Tiemes Didam   1208032 1 1-1426230 7:16:05 1.249.131 998,95 

 
Attractie 1 Barcelona 

 

Nr. Naam Woonplaats  Prijs  Nr. Naam Woonplaats  Prijs  

1 Hein van Gurp Heino  €  300,00  15 N.C. Volkens Bergen (N.H.)  €    50,00  

2 Jelle Jellema Nijverdal  €  200,00  16 B.A.J. van der Horst Groesbeek  €    50,00  

3 N. de Fouw Bant  €  100,00  17 C.J. Schermer Castricum  €    50,00  

4 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef  €    50,00  18 H. Kalter Ijsselmuiden  €    50,00  

5 Bas Weijers Groesbeek  €    50,00  19 Herman Koopman Almere  €    50,00  

6 P.C. Jacobs Amstelveen  €    50,00  20 Jan Sanders Wijhe  €    50,00  

7 Geert Tiemes Didam  €    50,00  21 Comb. van der Plas Rijnsburg  €    50,00  

8 Ruth Jerman Wassenaar  €    50,00  22 Milou Koele Wezep  €    50,00  

9 Groep Samira Castricum  €    50,00  23 H Zwiers Den Ham  €    50,00  

10 K Kuijer & zn Eemnes  €    50,00  24 Arjan Beens Genemuiden  €    50,00  

11 Y.N.M. Kaptein Akersloot  €    50,00  25 C.J. van der Laan Castricum  €    50,00  

12 Vertelman & Zn Hoogkarspel  €    50,00  26 J. Vermaas Heemskerk  €    50,00  

13 J.C.Roelofs Alkmaar  €    50,00  27 Fred v d Pol Ijsselstein  €    50,00  

14 Team Vollebregt Wassenaar  €    50,00          

 

Attractie 2 Barcelona 

 

Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 H Zwiers Den Ham  €  200,00  11 Hein van Gurp Heino  €    50,00  

2 M.Schuurmans Zwartemeer  €  150,00  12 Groep Samira Castricum  €    50,00  

3 W. van den Hoek Putten  €  100,00  13 Auke Smid Zwaagwesteinde  €    50,00  

4 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef  €    50,00  14 Comb. van der Plas Rijnsburg  €    50,00  

5 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam  €    50,00  15 H de Graaf Alphen aan den rijn  €    50,00  

6 Comb. Hartog Laren NH  €    50,00  16 Karel de Bruin Zwaagwesteinde  €    50,00  

7 J.W.H. Janssen Groesbeek  €    50,00  17 Combinatie Foppen-Vlijm Harderwijk  €    50,00  

8 C.J. Schermer Castricum  €    50,00  18 P.J. vd Berg & Zn Benschop  €    50,00  

9 Bas Weijers Groesbeek  €    50,00  19 Herman Brinkman Tuk  €    50,00  

10 N.C. Volkens Bergen (N.H.)  €    50,00          
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Gewonnen extra prijzen Barcelona 
 
Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 Hein van Gurp Heino Kristallen vaas www.duivensites.nl  

  Hein van Gurp Heino Plastic trolly www.duivensites.nl  

  Hein van Gurp Heino Mok met opdruk Harjac B.V. 

  Hein van Gurp Heino DHP pakket t.w.v. 50,00 DHP Cultura 

  Hein van Gurp Heino Half varken Vleescentrum Soest 

2 Jelle Jellema Nijverdal Behangafstomer www.duivensites.nl  

  Jelle Jellema Nijverdal Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Comb. Slotboom Utrecht LED bouwlamp www.duivensites.nl  

  Comb. Slotboom Utrecht Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 N. de Fouw Bant Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 H. Zwiers Ham Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 Bas Weijers Groesbeek Scheerapparaat V.D.T. Soest 

40 J. Steentjes Silvolde zak voer Harjac B.V. 

          

  Extra jubileumprijzen       

10 Bas Weijers Groesbeek      100,00   

20 K. Kuijer & Zn Eemnes      100,00   

30 J.W.H. Janssen Groesbeek      100,00   

40 J. Steentjes Silvolde      100,00   

50 Arjan Beens Genemuiden      100,00   

          

  Gastspelers competitie       

1 P.C. Jacobs Amstelveen      100,00   

2 Ruth Jerman Wassenaar         75,00   

3 Groep Samira Castricum         50,00   

          

  Winnaar elektrische fiets       

2 Jelle Jellema Nijverdal     
 
 

 
 

 

 
De jaarlijkse feestmiddag wordt gehouden op 25 oktober in 

Ambiance Houtrust 

Heideweg 23 

3829 BC Hooglanderveen 

(Amersfoort-Noord) 
 

http://www.duivensites.nl/
http://www.duivensites.nl/
http://www.duivensites.nl/
http://www.duivensites.nl/
http://houtrust.com/
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Comb. Blokker winnaar Marseille 

 
Het is maandagavond 14 juli dat we onze duiven mogen gaan inkorven voor de  internationale wedvlucht 

Marseille. Maar liefst  2000 duiven werden er nationaal meer ingekorfd dan vorig jaar. 

Vrijdag ochtend om 06.45 uur mochten onze duiven de lange zware en warme reis naar hun thuishaven 
aanvangen. Het is dan stralend mooi weer en 25 graden. De wind waait licht uit het zuid oosten. In de loop van de 
dag loopt het kwik op naar circa 35 graden in Nederland. Nadat we de vroegste meldingen via het internet hadden 
gezien konden er ´ s-avonds ook in Noord Nederland duiven vallen. Dat lukte alleen bij de Comb. Boogaard van 
Buren uit Amsterdam. Maar zij hadden hun 3de getekende voorop en de eer ging aan hun neus voorbij. 
Het is s ’morgens vroeg om 07.22 uur als, de bijna 70 jarige, Henk Blokker van de Comb. Blokker (Henk en 
Hannie) een oude duivin met het ringnummer 02-1358859 tussen zijn jongen in het hok ziet zitten. Hij had haar 

niet zien aankomen. Maar de dorst van deze duivin verraadde al snel dat ze er nog maar net moest zijn. Henk liet 
haar eerst maar eventjes stevig haar dorst lessen voordat hij haar pakte en de gummies in de klok draaide. Dit 
had niet veel  langer moeten duren. Want er zit slechts 0.819 meter tussen Henk en Hannie Blokker en Arjan 
Beens uit Genemuiden. Maar de Combinatie Blokker ging dit maal met de eer strijken en winnen de 1e prijs in de 
SMN met hun bovenste van de lijst.  
Op woensdag 23 juli ben ik samen met Rob Koeman namens de Stichting Marathon Noord op bezoek gegaan bij 

Henk en Hannie Blokker in de marinestad Den helder. Na bijna 1,5 uur rijden in de bloed hitte (Rob heeft geen 
airco in de auto) kwamen we aan bij deze sympathieke liefhebbers. 
  

De winnende duif is van het soort Nico Pronk uit Mill. Zij zat op 
eitjes en een groot jong. Zij legde de 1100 kilometer, ja u leest het 
goed, 1100 kilometer met een gemiddelde snelheid van 1014 meter 
per minuut af. Henk en Hannie wonen tegen de dijk aan. Op deze 

dijk zit Henk regelmatig te kijken naar de eerste aankomsten van 
zijn duiven. Dat moet toch een prachtig gezicht zijn. Aan de ene 
kant de mooie bootjes op de zee, en aan de andere kant knal 
vroege duiven. Wat kan het leven mooi zijn. Deze duivin zat 
overigens op Cahors ochtendlossing van dit jaar 85e tegen ruim 
1100 duiven in de FCNH. Ook dit was een loodzware vlucht. 

  

Henk vertelde mij dat hij vroeger samen met Nico Pronk een 
combinatie vormde. Maar dat Nico uiteindelijk naar Mill verhuisde 
en toen is Henk samen met zijn vrouw Hannie in combinatie 
gegaan.  
Rob Koeman (r) overhandigt de bloemen namens SMN 
Daar Henk en Hannie een druk bestaan hadden als eigenaren van 

een goed lopende diervoederwinkel kwam het er regelmatig op 
neer dat Hannie de duiven moest doen en dit beviel de duiven 
kennelijk uitstekend want de Combinatie Blokker hebben in de 
afgelopen 20 jaar of langer diverse kampioenschappen en titels 
veroverd. Vroeger was het voornamelijk de dagfond. Tegenwoordig 
zijn ze steeds meer bezig met het overnacht gebeuren en 
verleggen ze zich van de midddaglossingen naar de ZLU 

ochtendlossingen. En wederom met succes. 
  
 
Henk is 55 jaar geleden met het duivenbacil besmet 
geraakt doordat hij een duif in de tuin vond die uit 
Engeland kwam. Zijn oom adviseerde hem deze maar wat 
voer te geven en weer los te laten. Dan zou hij wel weg 

gaan. Zo gezegd zo gedaan. Maar wat schetste zijn 
verbazing. De duif zat keurig op het hekje op Henk te 
wachten op het volgende handje voer. Dit vond hij zo 
mooi, waardoor hij is begonnen met de duiven. 
Tegenwoordig hebben Henk en Hannie circa 200 duiven in 
het hoog seizoen. In de winter zijn dit er circa 140. Ze zijn 

gehuisvest in 9 verschillende afdelingen. De hokken 

hebben een vrij plat, golfplaten dak, met een natuurlijke  
trek verluchting. Verder maakt Henk 2 maal daags de 
hokken schoon. In de winter is dit 1 maal per dag. Zo ook 
het voeren. Wat het voer verder betreft is het zo dat de 
duiven in het seizoen 3 soorten  gemengd krijgen. Dit is 
voer van Matador, Teurlings en Supertop van Wielink. De 

rest van het jaar krijgen de duiven voer uit de winkel wat 
eigenlijk niet verkocht is en dus op moet met veel gerst.  
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De duiven worden overigens dit jaar nog op nest gespeeld maar volgend jaar wil Henk ze op weduwschap gaan 
spelen. Medisch is het ook allemaal geen hoogstaand gebeuren. De gebruikelijke entingen en op zijn tijd een geel 
kuurtje. Wat Henk wel doet is wit droog vogelzand op de vloer strooien. Hierdoor krijg je geen besmettingen van 

coccidiose en wormen. 
  
En als je aan Henk vraagt wat voor soort duiven heb je eigenlijk zitten dat kan Henk daar simpelweg op zeggen 
het soort van Jos Pepping uit Egmond aan de Hoef.  En zijn eigen oude soort waarmee hij vroeger al met Nico 

Pronk uitblonk. 
 
En dan heeft Henk nog een heel speciaal soort zitten tegen de roofvogels. Dit zijn ”kauwen” of “kraaien”. Deze 
vogels liggen heerlijk op de duivenkleppen in het zonnetje uit te buiken nadat ze weer eens voldoende voer en grit 
van Natural naar binnen hebben gewerkt. Soms zitten er wel 40 van deze zwarte vogels op, in en rond het hok. 
Henk doet er verder niets mee. Hij heeft ook geen last van roofvogels. Op de een of andere manier zijn deze 

rovers bang voor de kraaien. De duiven hebben er geen last van en lopen rustig naar binnen en naar buiten. Henk 
heeft namelijk een open hok systeem waarbij de duiven veel buiten zijn.  
  
Ik vroeg aan Henk wat zijn mooiste herinnering aan de duiven sport was. Hij kon daar geen antwoord opgeven. 

Dit om de simpele reden dat Henk en Hannie al zoveel hoogte punten in hun duiven sportcarrière hebben gehad 
dat eigenlijk alles wat ze hebben meegemaakt mooi was. 
  

Even voor 16.00 uur gingen Rob en ik weer huiswaarts. Maar om 16.00 uur hebben we ook even een minuut 
stilgestaan bij de tragedie die ons land moet doorstaan met het vreselijke vliegtuig ongeluk dat bijna 300 mensen 
het leven heeft gekost. Dan zie je pas dat alles heel betrekkelijk is in het leven en dat je moet genieten van het 
leven zoals het op je pad komt. Het winnen van een 1e prijs is dan heel mooi. 
  
Ik wil Henk en Hannie bedanken voor hun gastvrije ontvangst. En nog veel succes op de komende vluchten 
wensen. 

  
Auteur John Laan 
 
 

 
 

 

STER sponsor Stichting Marathon Noord 2014 
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Uitslag Marseille  

Nr. Naam Woonplaats Gast Afstand GT Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder   1099579 1 2-1358859 7:22:37 1014.731 1000,00 

2 Arjan Beens Genemuiden   1058811 1 1-1213103 6:43:17 1013.912 999,99 

3 Jan van Straten Utrecht   1002148 2 1-1517482 6:29:56 972.074 999,97 

4 T. Maassen Amersfoort   1007913 1 1-1534030 6:45:02 963.546 999,94 

5 J.W.Schreurs Nieuw Vennep   1022859 1 0-1516468 7:11:45 953.493 999,90 

6 A.Pastor Amsterdam   1038424 1 1-1577119 7:30:12 951.625 999,85 

7 Gertjan van Houten IJsselstein   993901 1 2-1389605 7:16:40 922.271 999,79 

8 Henk Fleuren Mook   961208 1 1-1465752 6:54:23 910.766 999,72 

9 Team Vollebregt Wassenaar   1011577 2 2-1551098 7:50:24 910.182 999,64 

10 C.J. Schermer Castricum   1056106 2 1-1615827 8:51:42 900.576 999,55 

11 Geert Tiemes Didam   982261 1 1-1426274 7:43:15 889.520 999,45 

12 Dennis Borkent Rijssen   1024093 2 1-1376963 8:37:45 883.791 999,34 

13 J.W.H. Janssen Groesbeek   964813 1 1-3039330 7:33:17 881.684 999,22 

14 G. Rozeboom en Zn Breukelen (U)   1009995 2 0-1424344 8:41:29 868.815 999,09 

15 H Zwiers Den Ham   1042982 2 9-1762946 9:22:46 866.432 998,95 

 
Attractie 1 Marseille 

Nr. Naam Woonplaats  Prijs  Nr. Naam Woonplaats  Prijs  

1 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder  €  300,00  15 K. Kuijer & zn Eemnes  €    50,00  

2 Arjan Beens Genemuiden  €  200,00  16 Bas Weijers Groesbeek  €    50,00  

3 T. Maassen Amersfoort  €  100,00  17 Ruth Jerman Wassenaar  €    50,00  

4 J.W.Schreurs Nieuw Vennep  €    50,00  18 Milou Koele Wezep  €    50,00  

5 Gertjan van Houten IJsselstein  €    50,00  19 C.J. van der Laan Castricum  €    50,00  

6 Geert Tiemes Didam  €    50,00  20 P.H. Janssen Millingen ad Rijn  €    50,00  

7 J.W.H. Janssen Groesbeek  €    50,00  21 F.S. Kramer Wormer  €    50,00  

8 P. Roossien Zwolle  €    50,00  22 H.G.A. Hendriks Vinkeveen  €    50,00  

9 Jan Peters Bemmel  €    50,00  23 Kees Droog Andijk  €    50,00  

10 J.D. van Egmond en Zn Katwijk ad Rijn  €    50,00  24 O. Pals Bovenkerk  €    50,00  

11 Jan Sanders Wijhe  €    50,00  25 E. Verheijen Putten  €    50,00  

12 Sven van Houten IJsselstein  €    50,00  26 J.M.G. van Houten IJsselstein  €    50,00  

13 Hein van Gurp Heino  €    50,00  27 Herman Brinkman Tuk  €    50,00  

14 Groep Samira Castricum  €    50,00          

 

Attractie 2 Marseille 

 

Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Jan van Straten Utrecht  €  200,00  11 Dirk Altenaar Giesbeek  €    50,00  

2 Team Vollebregt Wassenaar  €  150,00  12 P.E.J. Eeuwes Huissen  €    50,00  

3 C.J. Schermer Castricum  €  100,00  13 K. Kuijer & zn Eemnes  €    50,00  

4 Dennis Borkent Rijssen  €    50,00  14 J.S. Outhuijse Harlingen  €    50,00  

5 G. Rozeboom en Zn Breukelen (U)  €    50,00  15 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam  €    50,00  

6 H Zwiers Den Ham  €    50,00  16 Y.N.M. Kaptein Akersloot  €    50,00  

7 Wim van Rijk Hazerswoude  €    50,00  17 D.Veldhuis Amsterdam  €    50,00  

8 H.W. Bransen Putten  €    50,00  18 Milou Koele Wezep  €    50,00  

9 G.van der Perk Nunspeet  €    50,00  19 E.L.T. Hendriks Groesbeek  €    50,00  

10 Jan & Frank Hage Woerden  €    50,00          
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Gewonnen extra prijzen Marseille 
 

Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 Comb. Blokker Den Helder Kristallen vaas Ulamo Coating BV 

  Comb. Blokker Den Helder Plastic trolly Ulamo Coating BV 

  Comb. Blokker Den Helder Mok met opdruk Harjac B.V. 

  Comb. Blokker Den Helder DHP pakket t.w.v. 50,00 DHP Cultura 

2 Arjan Beens Genemuiden Behangafstomer Ulamo Coating BV 

  Arjan Beens Genemuiden Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Jan van Straten Utrecht LED bouwlamp Ulamo Coating BV 

  Jan van Straten Utrecht Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 T. Maassen Amersfoort Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 J.W. Schreurs Nieuw Vennep Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 C.J. Schermer Castricum Scheerapparaat V.D.T. Soest 

40 P.H. Janssen Millingen a.d. Rijn zak voer Harjac B.V. 

  Extra jubileumprijzen       

10 C.J. Schermer Castricum 100,00 

 
20 Jan Sanders Wijhe 100,00 

 
30 K. Kuijer & Zn Eemnes 100,00 

 
40 P.H. Janssen Millingen a.d. Rijn 100,00 

 
50 J.M.G. van Houten Ijsselstein 100,00 

 
  Gastspelers competitie   

 
 

1 Groep Samira Castricum 100,00 

 
2 Ruth Jerman Wassenaar 75,00 

 
3 Milou Koele Wezep 50,00 

 
  Winnaar elektrische fiets       

2 Arjan Beens Genemuiden     

          
 

http://www.duivensites.nl/
http://www.duivensites.nl/
http://www.duivensites.nl/
http://www.duivensites.nl/
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M&D Heezen winnaars Cahors en 1e kampioen middaglossingen  
 
Als je deze koptekst leest gaat bij de meeste mensen geen lampje branden, toch klopt het wel dat deze 

gastspelers dit jubileumjaar onze middaglossingcompetitie hebben gewonnen.  

 
Voor alle duidelijkheid betekend M en D, moeder en dochters Heezen uit Doesburg. 
Omdat  Marathon Noord dit jaar veertig jaar bestaat hebben we een competitie bedacht voor gastspelers. Die 
konden mee doen met de derde en vierde getekende duif uit een hok dat ook lid is van onze stichting. 
 
Samen met Mike Freriks zijn we naar de Combinatie Heezen-Goossens geweest in Beltrum. We kwamen aanrijden 
bij huize Heezen en het stond er vol met auto’s, de hele familie was bij elkaar getrommeld en het was er 

aangenaam gezellig. Alles in deze familie ademt  duivensport. 
Frans Heezen en Rudi Goossens is de combinatie waar de winnende duiven uit het vlieghok komen. Dit jaar 
hebben we als Stichting de pech gehad dat de tweede vlucht Albi werd afgelast  (code rood) dus werd de 
middaglossing  competitie vervlogen over 2 vluchten t.w. St.Vincent en Cahors. Op beide vluchten pakt dit hok 
steenvroeg (3e en 1e) met telkens een duivin op kleine jonkies. 

 

De winnaars van de competitie M en D Heezen bestaat uit moeder Dirkje Heezen, zij zit al  vanaf 1960 in de 
duivensport en is al dertig jaar meldpost van de Fondmatadoren, de zussen Plonie, Hennie, Corrie, Tineke en 
broer Chris en de 5 schoonzussen van de broers Heezen (allen duivenmelker). Dit voorjaar werd tijdens een 
verjaardag afgesproken om elk vijftien euro in de pot te doen om als gastspeler mee te doen aan onze mooie 
competitie.  
 

 
 
 
Op St.Vincent werd hun derde getekende duivin de 890 van 2011 als eerste afgevlagd en kreeg de naam Naomi,  
dat was hun derde getekende duif van de lijst. Nationaal was ze de tweede in sector III. Omdat Albi niet doorging 
werden alle pijlen gezet om hun beste toch maar als derde getekende in te korven. Hier was door de mannen 

goed over nagedacht en het plan kwam ook zo uit. 
 
Op Cahors  werd hun derde getekende  de 972 van 2012 gedraaid, ze heet nu Dirkje naar zijn moeder, deze 
topper  was al vijf keer de eerste op hun hok  geweest dus van een eendagsvlieg kun je niet spreken. Ze zat op 
een jong van 4 dagen en kwam vanuit de nevel in een streep naar het hok toe gevlogen. Chris een broer van 

Frans die mee helpt oppassen was er nog van onder de indruk. Nationaal  was het in sector drie de vijfde duif op 
teletekst , in de VNCC en in de afdeling 9 werd ze als eerst afgevlagd. 

  
De combinatie Heezen-Goossens  hebben hun accommodatie allemaal boven een grote schuur gebouwd achter 
Frans zijn woning. Het is vroeger een boerderij geweest en Beltrum ligt achter Groenlo in Gelderland . De mannen 
zijn lid in Lichtenvoorde waar de combinatie ook nationaal en voor de ZLU vluchten inkorft. Frans is voorzitter van 
Fiante (fondclub internationaal afdeling acht-negen-tien en elf). Rudi die beheert de site van Fiante en doet veel 
PR werk voor deze club. Vorig jaar bijvoorbeeld  vliegt deze combinatie op alle dertien nationale en internationale  

vluchten prijs als enige van alle deelnemers. In het inkorfcentrum spelen ze vijf van zeven internationale vluchten 
een eerste van hun inkorfcentrum. Het uitzicht vanaf hun hokken is ongekend. Zover je kunt kijken zie je alleen 
maar weilanden en groen. Heel in de verte zie je het puntje van de kerk van Groenlo.  
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Een bijzonder verhaal is dat de mannen pas nadat het weekend van Perpignan en Bergerac is geweest alle hokken 
los zetten en de jongen die al heel lang in de ren zitten voor het eerst naar buiten gaan. Ik schat dat er al veel 
een pennetje of  vier /vijf hadden gestoten. Die komen nu pas voor het eerst los, maar doordat ze zo veel ruimte 

hebben en op een flinke afstand hun hok kunnen zien toch makkelijker bij huis blijven. Dit hoef je niet in een 
woonwijk te doen want dan blijft er niet veel over.  
 
De verzorging van hun kolonie is op een etage goed te doen.  Ze hanteren de droge mestmethode en er zit veel 

lucht in de hokken en hiervoor hebben ze rennen gebouwd.  Ze spelen alles op nest en duiven mogen zelf in het 
seizoen hun eigen plekje vinden. De twee winnende duivinnen zitten  toevallig vlak bij elkaar. Er lopen hier en 
daar nog jongen in het hok en er ligt altijd voer in de bakken. Ze hebben een grote water jerrycan op hun hok  en 
de krabber wordt jaarlijks zoals ze zelf zeggen twee keer gebruikt. Hun systeem is dat ze de duiven overdag veel 
los hebben en als het er toe doet wordt er twee maal per dag met een vlag aan de vishengel getraind. Opvoeren 
doen ze een paar dagen voor een geplande vlucht en dan mengen de mannen vier soorten speciaal fondvoer. 

Het geheim op dit fondhok is motivatie en niet te veel poespas. Ze moeten goed trainen en de duiven krijgen 
voldoende invliegkilometers. Soms rijden ze zelf tot maximaal 75 kilometer en alle trainingsvluchten hebben altijd 
maar een nacht mand. Als het zwaar gaat zit dit hok er altijd bij, een andere belangrijke factor die hier de 
resultaten beïnvloeden is de drive om in de familie de beste te zijn. Aangevoerd door moeder/oma Dirkje proberen 

haar jongens niet voor elkaar onder te doen, dat het resultaat dadelijk zo is dat de dames samen met hun moeder 
op het podium staan vinden ze geweldig. De vraag van de groep was wel of het podium wel groot genoeg zou 
zijn? 

 
We hebben er een paar leuke uurtjes 
beleeft en het was die avond prachtig 
zomerweer. We hebben mogen proeven 
aan een gemeenschappelijke 
familiehobby die in Beltrum nog wel 
degelijk aanwezig is. De duivensport 

staat hier nog hoog in het vaandel.  
 
Wat we als bestuur niet hadden 
verwacht is toch gebeurd,  gastspelers 

winnen de competitie van de 
middaglossing. De combinatie M en D  

Heezen van harte gefeliciteerd en tot 25 
Oktober in Hooglanderveen want dan 
staan jullie op de hoogste trede van het 
podium.  
 
Bedankt voor jullie gastvrijheid. 
 

Auteur Patrick Sticker 
 
           Mike Freriks overhandigt namens SMN de bloemen aan Dirkje Heezen. 

 

Uitslag Cahors 

Nr. Naam Woonplaats Gast Afstand GT Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 M en D Heezen Beltrum Ja 954937 3 2-1331972 11:11:10 1.064.393 1000,00 

2 U. Jellema Steggerda   1023480 2 0-1089919 12:36:36 1.041.605 999,99 

3 Gerard Griffioen Zevenhoven   925856 2 1-1771142 11:12:06 1.030.903 999,97 

4 Peter Colenbrander Terborg Ja 935986 3 0-1370073 11:33:57 1.017.429 999,94 

5 N.J.Tetteroo Purmerend   963317 1 1-1572846 12:01:10 1.017.051 999,90 

6 G. J. Pouwels Wezep   981435 1 1-1392447 12:20:04 1.015.912 999,85 

7 F.P. Brukman Soest   933460 2 3-1064067 11:38:56 1.009.216 999,79 

8 Patrick Sticker Silvolde   935400 1 7-1504052 11:41:37 1.008.391 999,72 

9 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek   982491 2 1-1390599 12:32:07 1.004.472 999,64 

10 W.L. Buys Elden   926005 2 9-1911930 11:39:20 1.000.726 999,55 

11 J. Grootoonk Bant   1007617 1 1-1223660 13:01:04 1.000.547 999,45 

12 Piet van Straten Vianen   910397 1 8-1295213 11:24:46 999.594 999,34 

13 E v.d. Hoek Harderwijk   959270 2 2-1255426 12:15:42 997.475 999,22 

14 J. Bakker Scherpenzeel   929222 2 2-1373421 11:48:21 994.513 999,09 

15 Comb. Bosman Doetinchem   936921 1 1-1430636 11:57:25 993.116 998,95 
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Attractie 1 Cahors 

 
Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 M en D Heezen Beltrum  €   600,00  35 W & B Wagteveld Tjalleberd  €  50,00  

2 N.J.Tetteroo Purmerend  €   500,00  36 Herman Brinkman Tuk  €  50,00  

3 Patrick Sticker Silvolde  €   400,00  37 GH Bloemen Brummen  €  50,00  

4 J. Grootoonk Bant  €   300,00  38 J.H. van 't Land Naarden  €  50,00  

5 Piet van Straten Vianen  €   250,00  39 Wim Derksen Almelo  €  50,00  

6 Comb. Bosman Doetinchem  €   200,00  40 Comb.Slotboom Utrecht  €  50,00  

7 J.Hinke Kampen  €   200,00  41 J.F. Eggink Laren Gld.  €  50,00  

8 W. Weerink Wierden  €   150,00  42 Jaap Luitjens Alkmaar  €  50,00  

9 Joep Verweij Mijdrecht  €   100,00  43 G. van der Loon Boelenslaan  €  50,00  

10 Comb Heezen Goossens Beltrum  €   100,00  44 Gebr.Löwik Almelo  €  50,00  

11 J.A. Wahle Nieuwkoop  €   100,00  45 Mijnis Gijsen Echteld  €  50,00  

12 Sjonnie Vrieze Hoogersmilde  €   100,00  46 W.J. Evers Didam  €  50,00  

13 U. Jellema Steggerda  €   100,00  47 Ton van Dusschoten Hardenberg  €  50,00  

14 van Kooten van Bemmel Lunteren  €   100,00  48 Gebr. Holleman Tienhoven  €  50,00  

15 W. Wittebol Oosterwolde  €   100,00  49 Comb J.Hommes en Znn Akersloot  €  50,00  

16 T. Koele & Zn Wezep  €   100,00  50 Gebr. Limburg Zuidveen  €  50,00  

17 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart  €   100,00  51 G. Hamstra en Zoon Harderwijk  €  50,00  

18 H Zwiers Den Ham  €   100,00  52 Evi van Egmond Katwijk  €  50,00  

19 J. Swart Weerdinge  €   100,00  53 A van Gelderen Ameide  €  50,00  

20 TEAM van Ginkel Veenendaal  €   100,00  54 Geerlings van Duin Noordwijkerhout  €  50,00  

21 R.J. Oldekamp Assen  €    50,00  55 Goss Tolhuis Alteveer  €  50,00  

22 W.L. Buys Elden  €    50,00  56 J. & J. Kikkert Westerhaar  €  50,00  

23 Groep Samira Castricum  €    50,00  57 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt  €  50,00  

24 K. van Nieuwenhuijzen Amersfoort  €    50,00  58 Jan Pap IJsselmuiden  €  50,00  

25 G. Scholten Enter  €    50,00  59 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten  €  50,00  

26 Combinatie Verwaaijen Deest  €    50,00  60 C.P.J. Galjé IJsselstein  €  50,00  

27 Geert Tiemes Didam  €    50,00  61 H. Borgelink Denekamp  €  50,00  

28 J. Willems Nijverdal  €    50,00  62 Marco van Doorn Herveld  €  50,00  

29 G J van Nieuwamerongen Veenendaal  €    50,00  63 Gebr Schrik Ter Apel  €  50,00  

30 W. van den Hoek Putten  €    50,00  64 H van't Goor 't Harde  €  50,00  

31 F.P. Brukman Soest  €    50,00  65 Albert Vos Nieuw Dordrecht  €  50,00  

32 G.J. Eggink laren (gld)  €    50,00  66 Colinda van der Zwet Noorden  €  50,00  

33 Gebr. Hendriks Zeist  €    50,00  67 P. Vreeling Bodegraven  €  50,00  

34 Vincent Vork Noorden  €    50,00  68 Comb. Theebe-Gerritsen Hilversum  €  50,00  

        

 

Dank namens bestuur en deelnemers van Marathon Noord aan: 

Ingeborg Fellman en Willem Hemink voor hun sponsering dit jaar. 
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Attractie 2 Cahors 

        Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats  Prijs 

1 U. Jellema Steggerda  €   500,00  23 Roelof Coster Staphorst  €  50,00  

2 Gerard Griffioen Zevenhoven  €   400,00  24 Eddy Bloemen Staphorst  €  50,00  

3 F.P. Brukman Soest  €   300,00  25 C van Haarlem Terborg  €  50,00  

4 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek  €   250,00  26 Comb J. Meijer en Zn. Hengelo Gld  €  50,00  

5 Gebr. Holleman Tienhoven  €   200,00  27 drs. J. Sival Zetten  €  50,00  

6 Gebr. Limburg Zuidveen  €   150,00  28 J.G.M. Reekers Rietmolen  €  50,00  

7 Arjan Beens Genemuiden  €   150,00  29 Werink & Ekkelenkamp Emmeloord  €  50,00  

8 Y.N.M. Kaptein Akersloot  €   100,00  30 L.Roodbeen Renkum  €  50,00  

9 D Adema Sneek  €   100,00  31 D.J. Nijhof Wierden  €  50,00  

10 Comb. G & G de Graaf Zwaagwesteinde  €   100,00  32 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten  €  50,00  

11 J.D. van Egmond en Zn. Katwijk a/d Rijn  €   100,00  33 Koop en Gerda Drijber  €  50,00  

12 N.J.Tetteroo Purmerend  €   100,00  34 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt  €  50,00  

13 Albert Lensen Ruinen  €   100,00  35 Herman Brinkman Tuk  €  50,00  

14 R. Voorn Edam  €   100,00  36 M. Hekman Den Ham  €  50,00  

15 J. Willems Nijverdal  €   100,00  37 Comb Heezen Goossens Beltrum  €  50,00  

16 A.G.v.d.Walle Beerta  €    50,00  38 J.Doppenberg Voorthuizen  €  50,00  

17 A van Gelderen Ameide  €    50,00  39 Harrie Scheers Doetinchem  €  50,00  

18 J. Hanssen Erlecom  €    50,00  40 R.J. Oldekamp Assen  €  50,00  

19 Albert Vos Nieuw Dordrecht  €    50,00  41 J. Vermaas Heemskerk  €  50,00  

20 Jelle Jellema Nijverdal  €    50,00  42 Comb.Slotboom Utrecht  €  50,00  

21 Comb. Niks Westerhaar  €    50,00  43 Groep Samira Castricum  €  50,00  

22 C.J. Schermer Castricum  €    50,00  44 Gebr.Löwik Almelo  €  33,00  

Gewonnen extra prijzen Cahors 

Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 M en D Heezen Beltrum Kristallen vaas www.duivendirect.nl 

  M en D Heezen Beltrum Boorhamer www.duivendirect.nl 

  M en D Heezen Beltrum Mok met opdruk Harjac B.V.   

  M en D Heezen Beltrum DHP pakket t.w.v. 50,00 DHP Cultura   

2 U. Jellema Steggerda Behangafstomer www.duivendirect.nl 

  U. Jellema Steggerda Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Gerard Griffioen Zevenhoven LED bouwlamp www.duivendirect.nl 

  Gerard Griffioen Zevenhoven Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Peter Colenbrander Terborg Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 N. Tetteroo Purmerend Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 W. Buijs Elden Scheerapparaat V.D.T. Soest   

40 N. Tetteroo Purmerend zak voer Harjac B.V.   

  Extra jubileumprijzen         

10 W. Buijs Elden 100,00     

20 G.J. van Vilsteren Zwolle 100,00     

30 H.J. Overbeek Velp 100,00     

40 N. Tetteroo Purmerend 100,00     

50 W. Klaverstijn SR Amsterdam 100,00     

  Gastspelers competitie         

1 M en D Heezen Beltrum 150,00     

2 Peter Colenbrander Terborg 100,00     

3 Joep Verweij Mijdrecht 75,00     

4 B.Vinkenvleugel Ulft 75,00     

5 Groep Samira Castricum 50,00     

http://www.duivendirect.nl/
http://www.duivendirect.nl/
http://www.duivendirect.nl/
http://www.duivendirect.nl/
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 Milou Koele, gastspeler Arjan Beens, winnares Perpignan 

‘Dinie flikt het voorlopig laatste kunstje voor Arjan’  

Op een mooie zaterdagmiddag rijden wij met een mooie delegatie van Marathon Noord (Voorzitter Ad van Heijst, 
sponsor en chauffeur Hennie van Doorn en ikzelf) van het pittoreske Den Ham naar het mooie Genemuiden onder 
de rook van Zwolle. De dag ervoor is ons het nieuws toegekomen dat de hoofdrolspeler van dit verhaal gaat 
stoppen met de duivensport. Wij zijn dus niet alleen benieuwd naar het verhaal over de Perpignan-overwinning, 

maar ook naar de beweegredenen van het stoppen met onze machtig mooie hobby. ‘Het zal geen makkelijk 
besluit zijn geweest,’ zeiden wij tegen elkaar, ‘en het is een verlies voor de duivensport,’ waren we al snel met 
elkaar eens. Aan goede liefhebbers trek je je op en zij geven de maat aan, waar je als liefhebber naar toe wilt 
werken en het liefst er voorbij. Zo is Arjan ook naar de top gekomen en dat is eigenlijk de enige manier om naar 
goede duivenspelers te kijken. Excuses zoeken voor mindere resultaten heeft geen zin. Je moet streven naar het 
maximale en alleen dan kun je kampioen zijn en blijven. 
  

Perpignan 2014 

2014 was voor Arjan Beens een heel goed seizoen. Het begon 
allemaal met de 1e NPO Brive en verder kwamen allemaal goede 
uitslagen, zoals op Pau (4 bij de eerste 50 van de ZLU 
beginnende met de 23e), St. Vincent (13 prijzen van de 16 
ingemande duiven), Perigueux (6e nationaal), Marseille(26e en 
52e nationaal), Narbonne (6 van de 12 gezette duiven bij de 

eerste 250 nationaal beginnend met de 24e). De klap op de 
vuurpijl was Perpignan met de 1e nationaal en natuurlijk de 
eerste duif van de Stichting Marathon Noord. ‘Dinie,’ de 
winnares was de vierde getekende op Perpignan. Dit betekent 
dat de eigenlijke winnares van de Marathon Noord-competitie 
op Perpignan gastspeelster Milou Koele is, de dochter van 

Willem Koele. Tijdens dit jubileumjaar kregen niet-
duivensportleden de gelegenheid om met de 3e en 4e getekende 

van een deelnemer aan onze competitie deel te nemen. Dit 
bracht verrassende winnaars voort en hiervan was Milou er ook 
één. Een leuk initiatief wat niet-duivenmelkers (vaak 
familieleden) in aanraking bracht met onze sport of in ieder 
geval een stuk belangstellender maakten.  

 
‘Dinie’ de winnares van Perpignan  

‘Dinie,’ de glorieuze winnares van nationaal Perpignan ZLU komt uit een Inteeltzoon van de wereldberoemde 
‘Sarina’ van de Gebr. Hagens. ‘Sarina’ stond op haar de vader ‘de Carcasonne’ toen de vader van ‘Dinie’ er uit 
kwam. De moeder, afkomstig van First Prize Pigeons, van ‘Dinie’ komt uit ‘De Ruffec’ (C & E Moorman) gekoppeld 
aan een zoon van ‘de Jander’ (1e nat. Dax van Huub Kivit). Een prachtige afstamming, wat elke topduif heeft, 
anders komen er niet zulke resultaten uit rollen. Ze won haar nationale overwinning op een stand van 6 dagen 

jongen. Een stand die bij Arjan niet de voorkeur heeft, want dat zijn eieren van 10 tot 14 dagen. Als het zo 
uitkomt dan blijkt deze stand ook tot goede resultaten te leiden. 

 
 

Dit jaar won ‘Dinie’ al de 46e nationaal Pau en ze 
behaalde in het verleden nog een mooi resultaat, wat 
nooit in de boeken terecht is gekomen. Een aantal jaar 
geleden korfde de man uit Genemuiden duiven in voor 

Limoges (natour) bij een ander inkorfcentrum. Hier 
bleek een bepaalde chipring niet te pakken op de 
inkorfantenne. Een aantal duiven van Arjan hadden 
deze chipring om. Duiven die hun plaatsje voor het 
jaar erna hadden verdiend werden losgelaten en een 
paar duiven gingen als ‘invliegduif’ de mand in. Zo ook 

‘Dinie!’ Op zaterdagochtend in alle vroegte kwam er 

een duif van Limoges. De vroegste duif van het hele 
stel … … maar de chipring piepte niet. Het was ‘Dinie’ 
die als invliegduif was ingemand. Een herinnering waar 
je nu om kunt lachen, omdat er niets boven een 
nationale overwinning gaat. En waaraan je toen al kon 
zien, dat er meer in zat, dan dat ze toen had laten 
zien. 
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De liefhebber 
Arjans Beens uit Genemuiden is een begrip geworden in de duivensport. Na zijn overwinningen en prachtige series 

op Perigueux en Bergerac 2007 is hij niet meer weg te denken aan de top. Na 2007 is het alleen maar beter 
gegaan. Hij is gaan ontdekken dat zijn duiven veel meer kunnen en na een 2e nationaal St. Vincent onder pittige 
omstandigheden ontdekte hij dat er nog veel meer in zit en dat in de toekomst zelfs vroege duiven op Barcelona 
op zijn afstand tot de mogelijkheden zouden behoren. Twee jaar terug pakte hij de 2e nationaal Perpignan en dit 
jaar dus de 1e nationaal Perpignan. Tussendoor zijn er verschillende kopprijzen behaald op de ZLU-vluchten (naast 
de tientallen vroege duiven op de middaglossing). Hierbij is Arjan Beens voor mij de meest complete Grote 
Fondspeler van de laatste jaren van Nederland zonder andere toppers als Jelle Jellema, Ko van Dommelen en 

Koos Steenbeek tekort te doen. De stabiliteit in zijn uitslagen het hele seizoen door is onevenaarbaar. 
  
Stoppen 
De week voordat wij een bezoek brachten aan Arjan is voor hem een week geweest van wikken en wegen. 
‘Stoppen of doorgaan.’ Zijn jonge gezin vraagt aandacht en de ontwikkeling van zijn zoontjes wil hij graag zo 
optimaal mogelijk meemaken. De oudste 2 zitten inmiddels op voetbal en die vinden het leuk dat pappa komt 
kijken. Verder zijn ze op een leeftijd dat ze wat later naar bed gaan en dan is het niet leuk dat je vader ‘altijd’ 

maar in het duivenhok zit. Arjan dacht bij zichzelf: ‘Sta ik op het voetbalveld naar mijn jongens te kijken, dan ga 
ik denken: misschien had ik de duiven nog even naar Breda moeten brengen. Ben ik onderweg naar Breda met de 
duiven, dan zou ik liever op het voetbalveld staan. In die spagaat wil ik op dit moment niet komen. De laatste 
jaren is het goed gegaan en de prestaties waren daar na. Kom ik in die spagaat dan gaat het ten koste van 
beiden, het gezin en de duiven, en als je dan stopt, ben je te laat. Dan zijn de prestaties van de duiven aan het 
afnemen. Stoppen moet je doen als je nog ‘top’ bent. Als dat kan tenminste.’ Verder vertelde hij dat het 

inkrimpen van zijn grote kolonie geen optie was: ‘Je bent met 20 duiven net zo druk als met 200. Tenminste zoals 
ik het doe. Als het gaat om lappen en trainen. Met het laatste gaat voor mij het meeste tijd in zitten.’ ‘Het gaat 
best wel weer een keer kriebelen en dan begin ik weer opnieuw, maar dan heb ik in ieder geval een aantal jaar 
nodig om op te bouwen en in die jaren is het wel minder intensief dan nu de laatste jaren is geweest met alle 
zware fondvluchten. Wanneer dat is, is voor mij nog een vraag.’ 

Tot Slot 

Namens de complete delegatie van Marathon Noord wil ik Arjan bedanken voor de leuke ontvangst, het open 
gesprek en alle eerlijkheid over zijn manier van duivenhouden en over zijn oprechtheid over het moment van 
stoppen. We wensen hem alle geluk en plezier toe in het tijdperk zonder duiven en veel genot van zijn gezin en 

het voetballen van zijn jongens. Op de terugreis richting Ede waren wij het snel met elkaar eens: Begrijpelijk als 
je zo’n jong gezin hebt, met jongens die voetballen, dat je (waarschijnlijk tijdelijk) stopt om van de ontwikkeling 
van je kinderen volop mee te maken. En de duivensport een tijdje vanaf de zijlijn bekijken geeft ook weer nieuwe 
invalshoeken. Arjan tot ziens en nogmaals bedankt. 
 
Auteur Jaco van Nieuwamerongen 
 

 

Uitslag Perpignan  
 

Nr. Naam Woonplaats Gast Afstand GT Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Milou Koele Wezep Ja 1137101 4 8-2075702 6:34:31 1.138.775 1000,00 

2 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt   1069221 1 1-1493052 7:08:21 1.035.726 999,99 

3 John Hardebol Castricum   1111579 2 1-1615379 8:36:10 992.320 999,97 

4 W. van den Hoek Putten   1090699 2 1-1395735 8:15:56 991.605 999,94 

5 Jan Peters Bemmel   1055021 1 2-1307425 7:42:09 989.557 999,90 

6 P.Laan Bakkum   1116813 1 9-1048590 8:46:40 987.733 999,85 

7 Milou Koele Wezep Ja 1137101 3 0-1140618 9:10:55 984.562 999,79 

8 Flip Hoogervorst Ter Aar   1073029 2 1-1781936 8:09:29 981.294 999,72 

9 Fam. Hendriks Zuiderwoude   1103739 1 0-1559669 8:41:00 981.101 999,64 

10 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht   1077988 2 1-1584037 8:16:29 979.558 999,55 

11 Herman Brinkman Tuk   1156907 2 9-1714258 9:37:49 978.923 999,45 

12 Comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam   1096627 2 1-1568063 8:38:50 976.661 999,34 

13 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder   1158916 1 2-1485110 9:43:12 976.164 999,22 

14 M Tromp Egmond-Binnen   1116816 2 2-1487265 9:01:53 974.633 999,09 

15 Rob van der Wal Mijdrecht   1076764 1 1-1583834 8:21:11 974.286 998,95 
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Attractie 1 Perpignan 
 

Nr. Naam Woonplaats  Prijs  Nr. Naam Woonplaats  Prijs  

1 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt  €  300,00  15 P.C. Jacobs Amstelveen  €     50,00  

2 Jan Peters Bemmel  €  200,00  16 Comb. Graaff - Gernaat Lelystad  €     50,00  

3  3 P.Laan Bakkum  €  100,00  17 Comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam  €     50,00  

4 Milou Koele Wezep  €    50,00  18 C.K Niesten Uitgeest  €     50,00  

5 Fam. Hendriks Zuiderwoude  €    50,00  19 C.J. Schermer Castricum  €     50,00  

6 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder  €    50,00  20 J.W.Schreurs Nieuw Vennep  €     50,00  

7 Rob van der Wal Mijdrecht  €    50,00  21 A. van der Bijl Jr. Woerden  €     50,00  

8 Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef  €    50,00  22 H de Graaf Alphen a d Rijn  €     50,00  

9 Gebr. Jacobs Amstelveen  €    50,00  23 Arjan Beens Genemuiden  €     50,00  

10 N. de Fouw Bant  €    50,00  24 B.A.J. van der Horst Groesbeek  €     50,00  

11 A.J. van Amerongen Bunnik  €    50,00  25 Ruud van Engelen Odijk  €     50,00  

12 Comb. CJJ van Wijk en Zn Benschop  €    50,00  26 Comb J. Meijer en Zn. Hengelo Gld  €     50,00  

13 Gerard Schalkwijk Lopik  €    50,00  27 Aad Vollebregt Dodewaard  €     50,00  

14 Karel de Bruin Zwaagwesteinde  €    50,00  
 

      

 
Attractie 2 Perpignan 
 

Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Milou Koele Wezep  €  200,00  11 H Zwiers Den Ham  €     50,00  

2 W. van den Hoek Putten  €  150,00  12 Team Vollebregt Wassenaar  €     50,00  

3 Flip Hoogervorst Ter Aar  €  100,00  13 C.J. Schermer Castricum  €     50,00  

4 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht  €    50,00  14 J.Hommes en Znn. Akersloot  €     50,00  

5 Herman Brinkman Tuk  €    50,00  15 Herman Koopman Almere  €     50,00  

6 Comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam  €    50,00  16 Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef  €     50,00  

7 M Tromp Egmond Binnen  €    50,00  17 Karel de Bruin Zwaagwesteinde  €     50,00  

8 P. Heikamp Zetten  €    50,00  18 Paul van den Boogaard Kamerik  €     50,00  

9 J.G.J. Lases Noorden  €    50,00  19 Arjan Beens Genemuiden  €     50,00  

10 J.M.G. van Houten IJsselstein  €    50,00  
 

      

 
 

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



Pagina : 25 van 52 

Gewonnen extra prijzen Perpignan 
 

1 Milou Koele Wezep Kristallen vaas www.sawasdee-healthcare.nl 

  Milou Koele Wezep Plastic trolly www.sawasdee-healthcare.nl 

  Milou Koele Wezep Mok met opdruk Harjac B.V. 

  Milou Koele Wezep DHP pakket t.w.v. 50,00 DHP Cultura 

  Milou Koele Wezep Tegoedbon Spa/massage behandeling t.w.v. 50,00 www.sawasdee-healthcare.nl 

2 Comb.Steenbeek & Zn. De Bilt Behangafstomer www.sawasdee-healthcare.nl 

  Comb.Steenbeek & Zn. De Bilt Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Comb.Steenbeek & Zn. De Bilt Tegoedbon Spa/massage behandeling t.w.v. 50,00 www.sawasdee-healthcare.nl 

3 John Hardebol Castricum LED bouwlamp www.sawasdee-healthcare.nl 

  John Hardebol Castricum Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

  John Hardebol Castricum Tegoedbon Spa/massage behandeling t.w.v. 50,00 www.sawasdee-healthcare.nl 

4 W. van den Hoek Putten Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

  W. van den Hoek Putten Tegoedbon Spa/massage behandeling t.w.v. 50,00 www.sawasdee-healthcare.nl 

5 Jan Peters Bemmel Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

  Jan Peters Bemmel Tegoedbon Spa/massage behandeling t.w.v. 50,00 www.sawasdee-healthcare.nl 

10 Comb. Verweij-de Haan Mijdrecht Scheerapparaat V.D.T. Soest 

40 Jos Siebum Weiteveen zak voer Harjac B.V. 

          

  Extra jubileumprijzen       

10 Comb. Verweij-de Haan Mijdrecht                           100,00   

20 N. de Fouw Bant                           100,00   

30 Comb. Graaff - Gernaat Lelystad                           100,00   

40 Jos Siebum Weiteveen                           100,00   

50 Th. van Oss Afferden                           100,00   

          

  Gastspelers competitie       

1 Milou Koele Wezep                           100,00   

2 Milou Koele Wezep                             75,00   

3 P.C. Jacobs Amstelveen                             50,00   

  
  
Winnaar elektrische fiets 

      

1 Milou Koele Wezep     

 
 
 

 

http://www.sawasdee-healthcare.nl/
http://www.sawasdee-healthcare.nl/
http://www.sawasdee-healthcare.nl/
http://www.sawasdee-healthcare.nl/
http://www.sawasdee-healthcare.nl/
http://www.sawasdee-healthcare.nl/
http://www.sawasdee-healthcare.nl/
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http://www.sawasdee-healthcare.nl/
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In gesprek met de oprichters Herman van der Velden en Hans Eijerkamp  
 
40 jaar Stichting Marathon Noord, 40 jaar Hans Eijerkamp, 40 jaar Herman van der Velden. Deze 2 coryfeeën in 
de duivensport zijn als medeoprichters onlosmakelijk verbonden met onze prachtige competitie. Hans Eijerkamp, 
woonachtig in Brummen, en inmiddels wereldberoemd geworden in de duivensport, geniet nog dagelijks van de 

duiven en beleeft alles nog met een intense passie en liefde voor de duivensport. Op de Greenfield Stud in 
Brummen is een waar paleis met duiven ontstaan die Internationaal groot aanzien geniet en de Eijerkamp-duiven 
zijn niet meer weg te denken gezien de talloze referenties over de hele wereld.  
Herman van der Velden, voormalig huisarts en woonachtig in Velp nabij Arnhem, beleeft de duivensport nog altijd 
met veel plezier. Herman mag gezien worden als een van de pioniers in de Nationale fondwereld. Uit de 
beginjaren dateert het verhaal van inkorven voor Nationaal Pau in Roermond vanuit Enter, waarna de klok van 
Herman volgens afspraak werd afgegeven op het politiebureau in Dieren. Herman had namelijk dienst als huisarts 

en aangezien het na een gezellig samenzijn in Limburg wel nachtwerk kon worden was dit de beste optie. De klok 
mocht eigenhandig op tijdsein worden aangeslagen, zo ging dat vroeger. Anno 2014 is dat allemaal anders, maar 
om nog eens in de uitslag voor de Eijerkampen te vliegen zoals in 2014 een keer gebeurde is nog altijd genieten. 
 

Het begon allemaal met een paar telefoontjes van Jo Hendriks uit Twello, een zeer markant figuur in de 
duivensport. Een man met een natuurlijk gezag die niet schroomde hier uiting aan te geven. Hij opperde het idee 

een competitie op te zetten met de 2 getekende duiven vanuit St. Vincent, Dax en Bergerac. Een koppel van 16 
personen kwam hiervoor samen in Twello en de competitie van Marathon Noord was geboren. Het spel was 
bedoeld om iedereen gelijke kansen te bieden op het winnen van prijzen, een formule die tot op de dag van 
vandaag bepalend is voor het succes van deze competitie. De deelnamegrens werd vastgesteld op minimaal 1.064 
km vanuit St. Vincent. Jo Hendriks fungeerde als 1e voorzitter en Huub Bemelmans als administrateur. De 
administratie werd toen nog bijgehouden op de achterzijde van een sigarendoos. De overige betrokkenen waren 
een soort contactpersonen en hadden ieder hun eigen bijdrage. Het initiatief kreeg al snel erkenning van de NPO 

en kon daardoor uitgroeien tot een waar instituut in de duivensport.  
 

 
 
Hans Eijerkamp is altijd de man geweest van de nieuwe ideeën. Zo opperde hij het idee om attractieprijzen in te 

stellen, geldprijzen die op de feestmiddagen werden uitgekeerd. Later kwam hij met het idee van de autoprijs. Het 
idee voor uitbreiding naar Duitsland werd concreet gemaakt en is daarmee eigenlijk de voorloper van de huidige 

Noordelijke Unie. Helaas kreeg het echter geen bijval vanuit de NPO en ging dan ook niet door. Het waren veelal 
fanatieke ondernemers die nauw betrokken waren bij Marathon Noord. Voor wijlen Jan te Pas, een medeoprichter 
en eigenaar van Ulamo in Ulft, had Hans veel waardering. Hij was iemand die mensen met elkaar verbond. 
Hij maakte en bracht verhalen altijd groots, maar hierdoor ontstond er altijd wel wat en zo koppelde hij Hans 
bijvoorbeeld aan een Duitse slaapkamerfabrikant op de kampioenendag door Eijerkamp te omschrijven als de 

grootste en beste meubelgigant van Nederland en de Duitse man te betitelen als de grootste van Duitsland en dat 
beide heren dus maar eens zaken met elkaar moesten gaan doen. Door deze ondernemersgeest in de duivensport 
bezaten deze mensen ook dikwijls de beste duiven in die tijd, zij hadden het geld, een ontzettende drive, een auto 
en de connecties. De kwaliteiten van Hans als verkoper kwam zeker tot uitdrukking op de feestmiddagen. De 
wijze waarop hij de kampioenen in het zonnetje wist te zetten tijdens de huldigingen is onovertroffen en heeft een 
onvergetelijke indruk achtergelaten bij hen die dit mochten meemaken.  
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Herman van der Velden is degene geweest die zich altijd op de organisatie zelf heeft gericht en de boel als het 
ware bij elkaar moest houden. Vooral omdat er nogal wat ‘haantjes’ tussen zaten is dit ook broodnodig geweest, 

er moesten nogal eens wat meningsverschillen overwonnen worden. Op enig moment in een vergadering nam Jo 
Hendriks het woord en zei : “Herman, vanaf nu ben jij de nieuwe voorzitter en zo meteen komen er 2 heren 
binnen die gaan fungeren als penningmeester en secretaris”. Zo ging dat, wat Hendriks wilde in die tijd gebeurde. 
Deze heren waren Wico Krumpelman (secretaris) en Henk Veldhuis (penningmeester). Hiermee werd Herman, 

gewild of ongewild, de 2e voorzitter van Marathon Noord en opvolger van Jo Hendriks. Er brak een nieuw tijdperk 
aan en notities tijdens vergaderingen werden bijgehouden op receptenpapiertjes die Hermans als huisarts 
voorhanden had. Alles was immers pro-deo dus er moest op de kosten gelet worden en al het geld dat 
binnengebracht werd ging weer naar de deelnemers aan de competitie. Met veel plezier kijkt Herman terug op de  
feestmiddagen waarin alles door hem aan elkaar gepraat werd. Binnen Marathon Noord heeft Herman de Gouden 
Speld ingevoerd, een blijk van verdienste voor de stichting, die hij inmiddels net als Hans heeft mogen ontvangen.  

 
In de beginjaren van Marathon Noord waren er zo’n 200 leden. Naast de 3 middaglossingen ontstond het idee om 
van Barcelona een aparte uitslag te maken voor de Marathon Noord leden. Niet enkel de getekende duiven, maar 
gewoon een hele uitslag. Dit is de eerste stap geweest naar de huidige competitie van ochtendlossingen en 

samenwerking met de ZLU. De deelnamegrens is altijd een heet hangijzer geweest als voorwaarde voor deelname 
aan de competitie. Na wijziging van de coördinaten van St. Vincent werd de nieuwe grens bepaald op 1.058 km en 
later weer 1.045 km. Gezien de opkomst van de ochtendlossingen was St. Vincent als deelnamegrens geen 

logische keuze meer en dus is er een nieuwe grens bepaald. Uit de historie blijkt dat elke verandering vaak tot 
verhitte discussies en meningsverschillen leidde zowel bij de deelnemers maar ook in de bestuurskamer. Hierdoor 
kwam het wel eens dat bestuursleden aftraden en er weer nieuwe kwamen.  
 
In de periode na Herman van der Velden werden de volgende voorzitters benoemd : Anton Opdenoordt uit 
Zevenaar, Hans Wolfsen uit Soest en Ad van Heijst uit Wijchen. Met name de inbreng van Hans Wolfsen heeft 
nogal wat teweeg gebracht binnen Marathon Noord. Allereerst het feit dat de basis van de Stichting niet meer in 

het traditionele Oosten van het land lag, maar letterlijk in Soest kwam te liggen. Hans Wolfsen bracht Wim van 
Dorrestein en Heimen Huisman met zich mee en een nieuw tijdperk brak aan. De competitie groeide en groeide en 
door een voorloper te zijn in het digitale tijdperk is Marathon Noord uitgegroeid tot misschien wel de modernste 
competitie in de hedendaagse duivensport. Met het helaas veel te vroeg overlijden van Wim van Dorrestein als 

verbinder en organisator pur sang heeft Marathon Noord een flinke kras opgelopen, zijn wegvallen heeft veel 
persoonlijke indruk gemaakt alsmede voor een gat gezorgd binnen de organisatie van Marathon Noord. Dankzij de 

tomeloze inzet van een aantal nauw betrokkenen staat de competitie anno 2014 nog altijd overeind.  
 
Hans Eijerkamp en Herman van der Velden, bestuurders en medeoprichters van Stichting Marathon Noord. 2 
personen die al 40 jaar lang dankzij hun passie en liefde voor de duivensport onze competitie een warm hart 
toedragen en tot op de dag van vandaag een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes. Dit hebben ze altijd met 
trots gedaan, het is altijd hun kindje geweest, maar kindjes worden groot en tijden veranderen. De organisatie 
moet de ruimte krijgen haar pad te kiezen en hiervoor is ruimte nodig voor nieuwe invloeden. Invloeden die de 

kernwaarden van Marathon Noord niet uit het oog mogen verliezen, de vriendenclub, de verbroedering, gelijke 
kansen voor iedereen, dát is Marathon Noord.  

 
Auteur Bas Weijers 
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 Eindstand en winnaars geldprijzen middaglossingen 
Nr. Liefhebber 

 

 

 
 

Woonplaats Punten  Geldprijs  
1 M en D Heezen Beltrum 1.999,97  €    1.000,00  
2 Gebr. Holleman Tienhoven 1.998,19  €        500,00  
3 N.J.Tetteroo Purmerend 1.996,90  €        400,00  
4 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 1.996,88  €        300,00  
5 Piet van Straten Vianen 1.996,81  €        250,00  
6 F.P. Brukman Soest 1.992,76  €        200,00  
7 comb Heezen Goossens Beltrum 1.992,43  €        150,00  
8 John Hartjes Ulft 1.987,63  €        125,00  
9 J.A. Wahle Nieuwkoop 1.986,11  €        100,00  
10 Peter Colenbrander Terborg 1.982,83  €        100,00  

11 G. J. Pouwels Wezep 1.981,55  €          75,00  
12 J. Hanssen Erlecom 1.978,02  €          75,00  
13 U. Jellema Steggerda 1.976,53  €          75,00  
14 Bart van den Bovenkamp Doetinchem 1.975,49  €          75,00  
15 W.L. Buys Elden 1.975,40  €          75,00  
16 A.G.v.d.Walle Beerta 1.973,12  €          50,00  
17 Combinatie Verwaaijen Deest 1.971,19  €          50,00  
18 H.G. Otten Enter 1.968,74  €          50,00  
19 Comb. Niks Westerhaar 1.967,38  €          50,00  
20 W.Driessen Didam 1.965,26  €          50,00  
21 Vincent Vork Noorden 1.963,24  €          50,00  
22 W. van den Hoek Putten 1.962,68  €          50,00  
23 Arjan Beens Genemuiden 1.962,61  €          50,00  
24 Gebr. Limburg Zuidveen 1.962,20  €          50,00  
25 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal 1.961,26  €          50,00  
26 Jelle Jellema Nijverdal 1.959,02  €          50,00  
27 Comb.Slotboom Utrecht 1.954,44  €          50,00  
28 Gebr. Hendriks Zeist 1.948,27  €          50,00  
29 van Kooten van Bemmel Lunteren 1.945,44  €          50,00  
30 Gerard Griffioen Zevenhoven 1.945,37  €          50,00  
31 J.H. van 't Land Naarden 1.945,10  €          50,00  
32 Dick van Dam Zegveld 1.942,51  €          50,00  
33 Eddy Bloemen Staphorst 1.927,19  €          50,00  
34 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 1.924,91  €          50,00  
35 Roelof Coster Staphorst 1.924,29  €          50,00  
36 G. van der Loon Boelenslaan 1.923,64  €          50,00  
37 Herman Brinkman Tuk 1.921,59  €          50,00  
38 Sjonnie Vrieze Hoogersmilde 1.919,89  €          50,00  
39 L.Roodbeen Renkum 1.918,99  €          50,00  
40 Evi van Egmond Katwijk 1.918,46  €          50,00  
41 G. Scholten Enter 1.904,20   
42 Jan Wonink Wijhe 1.899,44   
43 Marco van Doorn Herveld 1.893,94   
44 Wim Derksen Almelo 1.887,93   
45 Toon van Vliet Aarlanderveen 1.885,84   
46 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1.879,43   
47 Comb Leusink Neede 1.876,03   
48 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten 1.871,02   
49 Joep Verweij Mijdrecht 1.870,49   
50 Jan Dirk van Egmond en Zn Katwijk a.d. Rijn 1.870,02  
     

 

Gebr. Holleman winnaar Criterium der Azen middaglossingen 
 

Nr. Naam Woonplaats St.Vincent 1 St.Vincent 2 Cahors 1 Cahors 2 Totaal 

1 Gebr. Holleman Tienhoven 999,90 996,75 935,59 998,29 3.930,53 

2 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem 999,64 971,50 975,85 941,14 3.888,13 

3 U. Jellema Steggerda 818,55 976,54 993,34 999,99 3.788,42 

                

  Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats       

  Kristallen vaas Schermer Hoveniers Gebr.Holleman Tienhoven       

  Gereedschapset Schermer Hoveniers Gebr.Holleman Tienhoven       

 

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 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord M en D Heezen Beltrum 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord M en D Heezen Beltrum 

  Meubelcheque t.w.v. 600,00 Eijerkamp Wooninspiratie M en D Heezen Beltrum 

2 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Gebr. Holleman Tienhoven 

  Samsung Galaxy Tab3 Gebra Infra Gebr. Holleman Tienhoven 

3 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord N.J.Tetteroo Purmerend 

  Sony E-Reader Gebra Infra N.J.Tetteroo Purmerend 

4 Nikon Coolpix camera Makelaardij Jacobs Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 

5 Heren horloge Juwelier Peereboom Piet van Straten Vianen 

6 Waardebon t.w.v. 50,00 Deil Electronics BV F.P. Brukman Soest 

7 3 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink Comb Heezen Goossens Beltrum 

8 3 zakken Versele laga voer Versele Laga NV John Hartjes Ulft 

9 Vaartegoedbon Botenverhuur de Vaarstroom J.A. Wahle Nieuwkoop 

10 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Peter Colenbrander Terborg 

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

12 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. J. Hanssen Erlecom 

13 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. U. Jellema Steggerda 

14 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Bart van den Bovenkamp Doetinchem 

15 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. W.L. Buys Elden 

16 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. A.G.v.d.Walle Beerta 

17 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Combinatie Verwaaijen Deest 

18 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. H.G. Otten Enter 

19 2 zakken Derksen voer Voerhandel Derksen Comb. Niks Westerhaar 

20 Zak Derksen voer Voerhandel Derksen W.Driessen Didam 

 
 

    

Piet van Straten winnaar duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer St. Vincent Cahors Totaal 

1 Piet van Straten Vianen 8-1295213 997.47 999.34 1996.81 

2 Gebr.Holleman Tienhoven 0-1684001 996.75 998.29 1995.04 

3 Comb.Heezen-Goossens Beltrum 9-1943952 996.49 995.94 1992.43 

        
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
Kristallen vaas van Doorn schildersbedrijf Piet van Straten Vianen 
Gereedschapset van Doorn schildersbedrijf Piet van Straten Vianen 

 
H.Hullegie & Znn hebben beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 
1 H.Hullegie & Znn Dedemsvaart 7-1194230 8 6909,60 

2 G en J van Nieuwamerongen Veenendaal 0-1459268 6 5678,83 

3 Patrick Sticker Silvolde 7-1504052 6 5394,33 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
Kristallen vaas Arc en Ciel Service H.Hullegie & Znn Dedemsvaart 
Tool trolley Arc en Ciel Service H.Hullegie & Znn Dedemsvaart 
    

Eindstand gastspelers competitie middaglossingen 

  
Nr. 

Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 

1 M & D Heezen Beltrum 1.999,97 € 250  

2 Peter Colenbrander Terborg 1.982,83 € 150  

3 Evi van Egmond Katwijk 1.918,46 € 100  
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Eindstand en winnaars geldprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 

1 H.Zwiers Den Ham 2.993,57 € 1.000  

2 Team Vollebregt Wassenaar 2.991,03 € 500  

3 Comb.Boogaard van Buuren Amsterdam 2.990,48 € 400  

4 C.J. Schermer Castricum 2.989,82 € 300  

5 Milou Koele Wezep 2.984,49 € 250  

6 Arjan Beens Genemuiden 2.979,54 € 200  

7 Ruth Jerman Wassenaar 2.967,08 € 150  

8 R.Timmermans Schellingwoude 2.965,63 € 150  

9 Herman Brinkman Tuk 2.962,55 € 100  

10 Jan Sanders Wijhe 2.958,29 € 100  

11 Hein van Gurp Heino 2.957,84 € 100  

12 Comb. van der Plas Rijnsburg 2.956,32 € 100  

13 Wim Wittebol Oosterwolde 2.955,05 € 50  

14 Groep Samira Castricum 2.951,07 € 50  

15 P.E.J. Eeuwes Huissen 2.951,06 € 50  

16 Henk van der Wielen Boven-Leeuwen 2.945,61 € 50  

17 Herman Koopman Almere 2.944,91 € 50  

18 Y.N.M. Kaptein Akersloot 2.940,70 € 50  

19 N.C. Volkens Bergen NH 2.936,36 € 50  

20 Vertelman & Zn. Hoogkarspel 2.932,12 € 50  

21 Ben van Kempen Ter Aar 2.928,96  

22 F.S. Kramer Wormer 2.921,58  

23 Comb. J.H. v Blokker Den Helder 2.916,66  

24 Karel de Bruin Zwaagwesteinde 2.911,82  

25 Comb.Steenbeek & Zn De Bilt 2.908,78  
 
 

Eindstand gastspelers competitie ochtendlossingen 

  
Nr. 

Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 

1 Milou Koele Wezep 2.984,49 € 250  

2 Ruth Jerman Wassenaar 2.967,08 € 150  

3 Groep Samira Castricum 2.951,07 € 100  

 
 

Nico de Fouw heeft beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 

1 Nico de Fouw Bant 8-4204786 5 4987,79 

2 Comb. van der Plas Rijnsburg 8-1439716 5 4803,48 

3 John van Klink Oude wetering 0-1679064 4 3922,82 
 
Prijs 

Aangeboden door 
Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Bouwbedrijf Maat Nico de Fouw Bant 
Tool trolley Bouwbedrijf Maat Nico de Fouw Bant 

 

 

C.J. Schermer winnaar Criterium der Azen ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Barc 1 Barc 2 Mar 1 Mar 2 Per 1 Per 2 Totaal 
1 C.J. Schermer Castricum 996,22 994,89 948,49 999,55 993.70 994,05 5.926,40 
2 Vertelman & Zn Hoogkarspel 997,47 989,19 985,15 984,60 949,50 937,84 5.843,75 

3 N.C. Volkens Bergen NH 996,75 993,70 947,47 977,89 926,19 961,72 5.803,72 
          
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Piet Laan C.J. Schermer Castricum 

Tool trolley Piet Laan C.J. Schermer Castricum 
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Sponsorprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord H. Zwiers Den Ham 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord H. Zwiers Den Ham 

  Megasysteem Deil Electronics BV H. Zwiers Den Ham 

2 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Team Vollebregt Wassenaar 

  Meubelcheque t.w.v. 250,00 Eijerkamp Wooninspiratie Team Vollebregt Wassenaar 

3 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam 

  Nikon Coolpix camera Herman van der Velden Comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam 

4 Verrassings prijs t.w.v. 100,00 I.Fellman & W.Hemink C.J. Schermer Castricum 

5 Waardebon t.w.v. 50,00 Deil Electronics BV Milou Koele Wezep 

6 Plantenbak Robert van Soest, de Albatros Arjan Beens Genemuiden 

7 Stamboom programma Compuclub Ruth Jerman Wassenaar 

8 Stamboom programma Compuclub R. Timmermans Schellingwoude 

9 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Herman Brinkman Tuk 

10 2x tegoedbon zak voer Eemland diervoeders Jan Sanders Wijhe 

11 2x tegoedbon zak voer Eemland diervoeders Hein van Gurp Heino 

12 2x tegoedbon zak voer Eemland diervoeders Comb. van der Plas Rijnburg 

13 2 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV W.Wittebol Oosterwolde 

14 2 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink Groep Samira Castricum 

15 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten P.E.J. Eeuwes Huissen 
 

Groep Samira winnaar Supercup Marathon Noord  
Winnaar Groep Samira uit Castricum die als enige 5 series wist te behalen. 
 

Prijs Geschonken door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Ambiance Houtrust Groep Samira  Castricum  
Gereedschapset 
  

Ambiance Houtrust 
 

Groep Samira  Castricum 

 

Comb.Slotboom winnaar “Herman van der Velden Trofee”  
Meeste punten St. Vincent en Barcelona 
 

Naam Woonplaats Vlucht Plaats Punten 

Comb.Slotboom  Utrecht St. Vincent  14 999,09 

Comb.Slotboom Utrecht Barcelona  3 999,97 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Comb.Boogaard en van Buuren Comb.Slotboom Utrecht 

Tool trolley Comb.Boogaard en van Buuren Comb.Slotboom Utrecht 
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Gebr. Holleman 2e kampioen middaglossingen en 1e Criterium der Azen 

‘De bekroning van een geweldig seizoen’ 
 
Het was mistig en heiig de zaterdag dat ik via Vianen richting Tienhoven reed. Tienhoven een landelijk gelegen 
plaatsje tegen Ameide aan. Mijn doel was een bezoek brengen aan twee broers, die ik al jaren met bewondering 
volg. In de jaren dat ze apart vlogen en ook nu ze sinds een paar jaar weer samenvliegen. Hun uitslagen zijn 
bewonderingswaardig en de prijspercentages van uitzonderlijke klasse. Ze hebben een prachtige stam opgebouwd 
rondom het soort van Ben Kooijman uit Vianen en de laatste jaren heeft de impuls van een duif van Jelle Jellema 
een paar duiven opgeleverd, waar iedereen jaloers op is. De reden van mijn bezoek was meer dan mijn 

bewondering. Zij zijn namelijk 2e Kampioen Middaglossing geworden en 1e van het Criterium der Azen op de 
Middaglossing. 
 
Prestaties in 2014 
André en Eddie Holleman hebben een goed seizoen achter de rug. In afdeling 7 werden ze 4e Onaangewezen 
Kampioen Middaglossing en 2e Aangewezen achter de dit jaar ongenaakbare Wout van de Hoek uit Putten. Ze 
begonnen het jaar ‘rustig’ met de 58e NPO Brive tegen 1.960 duiven, maar vanaf St. Vincent ging het los. 4e en 

45e nationaal en 9 van de 12 prijzen. Daarna Perigueux: 81e nationaal en 7 van de 14 jaarlingen prijzen was weer 
een kleine beetje ‘rustiger,’ maar nog steeds buitengewoon knap. Op Cahors was het weer meer dan uitstekend 
met: 59e, 71e, 82e en 90e nationaal en 15 prijzen van de 18 gezette duiven. De winnaar van de Nationale 
Fondspiegel is in ieder geval ook bekend, zou je zeggen. Wat een geweldige uitslag !!! Alles bij elkaar spreek je 
hier van een geweldig seizoen. Alle vluchten bij de eerste 100 nationaal, in totaal 8 duiven bij de eerste 100 
nationaal. 35 duiven behaalden prijs van de gezette 56 duiven. Hierbij zaten ook debutanten die het spelletje nog 
moeten leren en zijn dus niet allemaal uitgeselecteerde duiven. Op de twee belangrijkste vluchten: 24 prijzen van 

de 30 gezette duiven: 80% !!!! Ongelooflijk !!! 
 

 
 
De liefhebbers 
Zoals je al zal vermoeden, is de duivensport bij de familie Holleman een familiesport. Vader had al duiven en ook 
broer Martin had duiven. Martin is jong gestorven aan de gevolgen van de spierziekte MS. Vanaf 1995 speelt 

André vanaf zijn huidige adres. Eerst alleen, later door de ziekte van zijn broer Martin met zijn drieën. Van 2002 
tot en met 2011 weer alleen en Eddie ook op zichzelf en vanaf 2012 weer met zijn tweeën. In 2007 was het 

superjaar van Eddie. Hij speelde op elke vlucht een paar duifjes en werd tegen de veel grotere concurrentie 1e 
Kampioen Middaglossing van de hele afdeling 7. Vanaf 2012 wordt er dus vanaf het erf van André gevlogen en 
zitten de kwekers bij Eddie. 
 
De duivenstam is opgebouwd met duiven van Cees Bakker uit Ameide. Deze duiven hebben het soort van Ben 

Kooijman, wat hoofdzakelijk afstamt van zijn Meeuwtje die de 1e Nationaal St. Vincent won en voornamelijk uit 
het soort van Hein Oostenrijk afkwam. In het soort van Ben zit ook nog een vleugje soort van Eijerkamp. Verder 
hebben de mannen een paar late jongen uit de slachtmand gehaald van Bram Boot uit Leerdam, waar ze goed 
mee nagekweekt hebben. En de laatste tak van de duivenstam van vroeger komt van Wim Peeman uit 
Middelharnis. Sinds 2007 zit er op het kweekhok een doffer van de familie Jellema. Deze doffer komt uit de Haviok 
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met Mette, met veel bloed van Saffier en Orion in zijn bloed. In eerste instantie kwam er uit deze duif niet veel 
bijzonders, totdat hij op de beste kweekduivin van het soort van Ben Kooijman/Bram Boot/Peeman kwam te 
staan. Dit was in het jaar 2010. Ze kweekten er 4 jongen uit en die duiven begonnen in 2012 goed te vliegen, 

zodat het koppel na een afwezigheid van 2 jaar in 2013 weer op elkaar werd gezet. ‘Het is maar goed dat we iets 
geduld hebben gehad met deze doffer, want anders was hij er niet meer geweest,’ vertellen de toppers uit 
Tienhoven, ’2012 was het laatste jaar dat zijn kinderen iets moesten laten zien, anders was het gebeurd. Gelukkig 
gebeurde dat en dat werd alleen maar beter.’ 

 
Duiven die de kampioenschappen binnen haalden 
De twee vluchten die na het ‘code-rood-jaar’ overbleven voor het Middaglossingskampioenschap waren St. Vincent 
en Cahors. De totale prestatie heb ik al genoemd in dit artikel, maar nu gaan we terug naar de resultaten die 
tellen voor de competitie van de Stichting Marathon Noord. André en Eddie werden 2e kampioen Middaglossing. 
Hiervoor telt de eerst geklokte duif van de twee aangewezen duiven. Ze werden ook nog eens 1e Criterium der 

Azen van de Middaglossing. Hiervoor tellen beide aangewezen duiven. Ze behaalden de volgende klasseringen: 
St. Vincent: 5e (1e get) en 26e (2e get) in de Marathon Noord, 4e en 45e nationaal tegen 3.737 duiven 
Cahors: 19e (2e get) en 114e (1e get) in de Marathon Noord, 71e en 466e nationaal tegen 8.594 duiven 
Voor de eerste plek voor het kampioenschap van de Middaglossing kwamen ze niet veel tekort en de voorsprong 

op de nummer twee voor het kampioenschap Criterium der Azen was ruim. Een mooie bekroning op een geweldig 
seizoen. De twee duiven die dit kampioenschap bij elkaar hebben gevlogen zijn twee zusjes. Ze komen uit de 
doffer van de familie Jellema en de goede kweekduivin uit de drie oude lijnen met veel bloed van Bram Boot en 

Ben Kooijman met een vleugje Wim Peeman. 
 
Tot Slot 
Duivensport is een prachtige hobby. Wat kun je daar mooie momenten aan beleven. Wat is er mooier omdat 
samen met je broer te doen. Je kunt elkaar stimuleren en bij staan als de ander ergens heen moet, gaat werken 
of op vakantie is. André en Eddie bezitten al jaren een uitstekende stam duiven en door een bepaalde koppeling 
van nieuw bloed met oud ontstaat er een koppel die twee topduiven oplevert, die een kampioenschap bij elkaar 

vliegt met Nationale Allure. De kans is groot dat uit dit koppel nog meer toppers komen, maar dat zal de tijd 
leren. De eerste voortekenen zitten al in het hok. Ik wens André en Eddie al het goede voor de toekomst en 
nogmaals de felicitaties voor het behalen van deze kampioenschappen. 
 

Auteur Jaco van Nieuwamerongen 
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Nico Tetteroo 3e kampioen middaglossingen 
 
Wederom ben ik samen met Rob Koeman op pad om bij een van de kampioenen van de stichting Marathon Noord 

op bezoek te gaan. Dit maal was het Nico Tetteroo uit Purmerend hij wist dit jaar als 3de te eindigen op de middag 
lossingen. Het enige verschil met vorig jaar is dat dit nu over twee i.p.v. drie vluchten is vervlogen. Helaas moest 
de middelste vlucht vanuit Albi afgelast worden i.v.m. slecht weer. Maar ja, wat is slecht als in dat zelfde weekend 
Barcelona vervlogen wordt en een bijzonder goed verloop kent. Het is altijd voor de lossings verantwoordelijke 
een moeilijke beslissing als er een vlucht terug naar huis gaat. Maar als men wel had gelost en het zou op een 
ramp zijn uitgelopen dan hadden we de poppen aan het dansen gehad. Dus mannen gewoon goed gedaan. 
Nico, de 72 jarige “globetrotter” zoals Truus zijn vrouw dat mooi verwoorde,  heeft al meer dan 52 jaar duiven, hij 

heeft alles in de duivensport bereikt wat er maar te bereiken valt ,vele kampioenschappen behaalde hij o.a. in de 
Fondclub Noord Holland en afdeling 6. Maar ook de 1ste nationaal Tarbes 2008 viel al eens op zijn hok. In 1990 
speelde hij ook de 1ste nationaal Orleans jonge duiven. We spreken hier dus over een echte specialist van het 
zware werk.  
 
Sinds enkele jaren speelt hij in Purmerend waar hij samen met zijn Truus een leuk huis bewoont met ruimte voor 
een mooi duivenhok. Voor 2008 had hij een stuk land in Diemen waar Nico zijn hele leven heeft gewoond. Ook 

daar was hij een waardig tegenstander. Hij speelde de sterren van de hemel tegen grote namen die daar al jaren 
de dienst uit maakten. Naast de duiven gaan Truus en Nico ook graag op vakantie en dan voornamelijk de lange 
en verre reizen spreekt hun erg aan. Op de vraag aan Truus wat zij nu van het duiven gebeuren vindt kon zij mij 
vertellen dat ze vooral de aankomsten en de spanning daar omheen erg leuk vindt. Ook het winnen van de 1e 
nationaal vond ze geweldig. In de jaren negentig is zijn passie voor het overnachtfond spel ontstaan en vanaf die 
tijd werd alles op het grote werk gezet.  Onder verschillende combinaties werden er grote aantallen duiven 

ingekorfd. De successen bleven niet lang uit, hij klokte vele tijd duiven en was bij de kampioenschappen altijd bij 
de eersten te vinden. 
 
De hokken 
Nico heeft een hok van circa 9 meter verdeeld in 4 afdelingen. Twee voor 
de weduwenaars, een voor de duivinnen en een voor de jongen duiven. Er 
wordt met circa 40 doffers en 45 duivinnen op weduwschap gespeeld. In de 

zomer komen daar nog eens 40 jongen bij. Als je kijkt naar de hokken zie 
je dat er een mooie ren voor staat zodat de duiven voldoende verse lucht 
krijgen. Nico maakt 2 maal per dag zijn hokken goed schoon. Na het 
seizoen en in de wintermaanden is dat 1 maal per dag. Nico wil geen slaaf 
van zijn duiven zijn. Verder is er geen mechanische verluchting of vloer 
verwarming aanwezig. Als Truus en Nico op vakantie gaan, dan zijn hun 
buurman Gerard en duivenvriend Remy Rouw (ook geen onbekende op de 

overnacht fond) volop in touw om de duiven van Nico zo goed mogelijk te 
verzorgen. 
 
Het voeren van de duiven tijdens de competitie 
De duiven worden gevoerd met Mariman super M en een mengeling van 
Wielink. Daarnaast wordt er energie mix en snoepzaad bij gevoerd. Zijn 

voer haalt hij bij de Gebr. Fanger uit Badhoevedorp. De duiven krijgen volle 

 bak. Wat over blijft haalt hij weg en dat gaat naar de jongen. Wat Nico ook 
geeft is o.a. knoflook, pinda’s en …. gesneden groente!!! Wat? Ja, gewoon 
gesneden groente dat je bij de supermarkt haalt. De duiven zijn er dol op 
vertelde Nico ons. Dit is nu zo leuk om bij verschillende liefhebbers eens 
langs te gaan om te horen hoe zij omgaan met hun duiven. 
  

De medische kant van de duiven 
Deze is in handen van Henk de Weerd (Belgica) Hij kijkt elke  3 a 4 weken de mest van de duiven na. Voor de 
vluchten krijgen ze een geel kuur van 7 dagen, en voor het inkorven een pil tegen het geel. De jonge duiven 
worden geënt tegen paramyxo en dan is het klaar, verder geen gekkigheid. 
  
Voorbereiding naar de vluchten toe 
De duiven worden wekelijks gespeeld en regelmatig gelapt. Dit lappen van de duiven doet Truus. Zij gaat dan 

gezellig met haar zus naar Hank in Zuid Holland alwaar zij de duiven loslaat. Vervolgens even lekker lunchen en 

dan weer terug naar huis.  Maar, het is een keer gebeurd dat ze na de lunch bij wegrestaurant Napoleon naar 
buiten kwamen en al in de auto zaten dat ze  tot hun grote schrik al “hun” duiven nog op de parkeerplaats zagen 
lopen!!!.  O jee, wat nu?  We rijden wel even naar de duiven toe en dan jagen we ze weg, was de briljante 
oplossing.  Zo gezegd zo gedaan. Totdat de mannen van het wegrestaurant dat zagen en aan de dames vroegen 
waar ze nu eigenlijk mee bezig waren. Nadat Truus vertelde waarom zij dit deed werd er door deze mannen al 

lachend  gewezen op het feit dat achter het restaurant een duivenhok stond en dat de duiven van hun waren!!!!!! 
Oeps!! 
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Wat voor soort heeft Nico zitten 
Er zitten duiven van de familie Jochemsen en Zn uit Bennekom. Nico had indertijd 2 bonnen gekocht en hij is zo 

doende met deze sympathieke liefhebbers in contact gekomen. Nico vroeg of hij 2 doffers bij kon kopen. Dat kon 
schijnbaar niet. Hij kreeg er een te leen en een cadeau. Tja, zo kan het ook. Nico is zeer geslaagd met deze 
duiven op het ZLU spel. Zo zitten er ook duiven van Vertelman en Zoon uit Hoogkarspel en Klaas Woord uit Urk. 
Uit zo’n koppeling draaide hij de “791” (25e St.Vincent en 40eCahors) die mede verantwoordelijk is voor deze 

rapportage. Er kwamen ook duiven van Jos van Schaik uit Nes aan den Amstel uit zijn Barcelona lijn en duiven 
van Gerrit Veerman uit Volendam. De “738” is een kleindochter van het beroemde Betuwe koppel van Gerrit 
Veerman. Nico verkreeg deze duivin via Fred Stet uit Monnickendam die een rechtstreekse kind heeft zitten uit het 
Betuwe koppel. Overigens heeft Nico deze duivin niet zien aankomen daar hij zat te bellen met Wim Hogendoorn 
die hem vervolgens doodleuk wist te melden dat Nico een duif kreeg. Wim hoorde dit aan het toontje van de 
mobiele telefoon welke bij Nico in huis ligt. Wim had gelijk. Dat was een vroege!! 

  
Ik vroeg aan Nico wat zijn vervelendste ervaring is geweest tijdens zijn duivenloopbaan. Hij vertelde mij dat hij 
jaren geleden duiven mee had op een nationale overnacht fond vlucht. Op een gegeven moment ziet hij een duif 
naar binnen lopen, maar Nico was in de veronderstelling dat deze niet van de desbetreffende vlucht kon zijn daar 

dit veel te vroeg was. Hij pakte de duif die wel gummie’s omhad maar van een andere vlucht moest zijn en trok 
deze gummie’s eraf en gooide deze in de emmer met alle andere gummie’s. Even later belde de mannen van van 
Zelderen met de mededeling dat zij een duif hadden gedraaid en dat zij de eerste melding hadden en wellicht wel 

eens de eerste nationaal zouden gaan spelen. Wat….., er kunnen dus toch duiven door komen, zo vroeg. Het zal 
toch niet??? Nee dat kan niet!!  Gauw even kijken of hij zich niet vergist had. Godv…….het is er een. De 
Gummie’s……… O nee, welke zijn het nu. Tientallen gummie’s zaten er in die bak. Sindsdien  kijkt hij wel 3 keer 
voordat hij ook maar iets weggooit. Gelukkig mocht Nico toch nog in 2008 een nationale eerste spelen. 
  
Nico is al heel lang lid van de Stichting Marathon Noord en hoopt dan ook dat deze organisatie nog velen jaren op 
deze voet door zal gaan. Een ieder maakt hier kans op een ereplaats, daar er maar 2 duiven tellen voor het 

kampioenschap. 
  
Op de terug reis konden Rob en ik weer tevreden terug kijken op een leuk duiven uurtje  bij buiten gewoon 
sympathieke liefhebbers van onze mooie sport. 

 
Truus en Nico bedankt voor het gastvrije onthaal en succes in de toekomst. 

 
Auteur John Laan 
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Piet van Straten 1e duifkampioen middaglossingen 2014 

‘Jessica houdt een mooie herinnering in leven’ 

 
Op een druilige zaterdagochtend maakte ik mijn reis naar de regio onder de rook van Utrecht. Mijn eerste 

tussenstop was bij een ervaren rot in het vak. Een man die in zijn leven de laatste jaren wat tegenslagen kreeg te 
verwerken, maar die door zijn optimistische en vrolijke levensstijl de zin van het leven overeind houdt. Toen ik 
kwam aanrijden, stond hij me, al onkruid trekkend tussen de stoeptegels, op te wachten bij de voordeur. Toen hij 
me zag, kwam een prachtige lach te voorschijn. Hij wist waarvoor ik kwam. Zijn glimlach verraadde een bepaald 
soort trots op zijn duivinnetje wat ik vaker had gezien ergens in Utrecht. Zijn duivinnetje was in 2014 de beste 
van SMN op de middaglossing. Een nieuwe parel op zijn hok, die toch al rijkgezegend is met goede duiven. 
 

De liefhebber 
De hoofdrolspelers van dit artikel zijn ’Jessica,’ de duifkampioen, 
maar hierover later meer en haar verzorger en eigenaar de 74-jarige 
Piet van Straten uit Vianen. Piet is een melker met jarenlange 

ervaring, stammend uit een duivenmelkersgeslacht. Zijn jongere 
broer Jan uit Utrecht is een andere topper uit deze familie. Piet is op 

het zware werk een groot kampioen en altijd te vinden bij de 
kampioenen van de regio en de afdeling op de Grote Fond. In de 
loop van de jaren heeft hij vele kampioenschappen bij elkaar 
gevlogen en nog meer nationale vroege prijzen. Zo won hij ook twee 
keer de Nationale Fondspiegel en het zou mij niet verbazen als hij 
dat dit jaar voor de derde keer zou doen. Zijn fond duivenstam is al 
meer dan 30 jaar oud en de laatste jaren zijn vooral de duiven van 

zijn broer Jan en van Henk de Bree uit Soest dominant aanwezig aan 
de kop van de uitslagen. Vorig seizoen had hij de 5e Beste 
Meerdaagse Fondduif van de competitie Wie Heeft Ze Beter. ‘De 
Zwollenaar’ zoals deze duif wordt genoemd won in 2013 o.a. de 36e 
nat. Brive en de 49e nat. Cahors. Hij wordt ‘De Zwollenaar’ genoemd 

omdat hij op zijn tweede overnachtvlucht in 2010 werd opgevangen 
in Zwolle. Zelfs goede duiven kunnen zich dus vergissen. 

 
‘Jessica’ 
De duifkampioen van de Middaglossing bij de Marathon Noord is vernoemd naar Piets schoondochter, die is 
gestorven aan de vreselijke ziekte kanker. Haar zonen helpen opa Piet regelmatig met het schoonmaken van de 
hokken en krijgen daar een leuke vergoeding voor, vertelde Piet met een glimlach. Het verlies van zo’n jonge 
vrouw dichtbij in zijn familie doet Piet veel en uit respect voor haar en als dierbare herinnering aan haar heeft hij 

deze topduivin naar de vrouw van zijn zoon vernoemd. De duif ‘Jessica’ won in 2014 de 35e nat. Cahors (12e in de 
Marathon Noord) en de 42e nat. St. Vincent (23e in de Marathon Noord). Dit was net voldoende om ‘de 001’ van 
de Gebr. Holleman voor te blijven. In de jaren hiervoor liet ‘Jessica’ al zien een absolute topduivin te zijn. Ze won 
o.a. de 26e nat. St. Vincent 2012, 34e nat. Bergerac 2013, 146e nat. Bordeaux 2010 en de 176e nat. St. Vincent 
2013. Als je zo de laatste drie prijzen van St. Vincent ziet vraag ik me af of er nog een betere St. Vincent-duif in 
Nederland heeft rondgevlogen in de jaren 2012 tot en met 2014. ‘Jessica’ is gekweekt door broer Jan van Straten 

uit Utrecht. De vader is een kruising van de soorten van Bruggemann en Muller (Inteelt Gloria). De moeder van 

deze duifkampioen is weer een kruising van de soorten Batenburg (Zoon St. Vincent x Witbuikje) en van Wilfried 
Stiel (dtr Sanne). Al deze goede genen samengebracht leverde deze topduivin op. 
In de laatste fondspiegel stond ‘Jessica’ 22e Duifkampioen over de jaren 2012 en 2013 en 28e Duifkampioen over 
de jaren 2011 tot en met 2013. Deze plaatsen zullen na dit seizoen sterk zijn verbeterd. 
 
Kampioenschappen van de laatste 2 jaar 
Piet van Straten is een vaste waarde bij de meerdaagse fondkampioenen van de Afdeling 7 Midden Nederland en 

de regio die vroeger gewoon de UCK heette. In 2013 won hij de volgende kampioenschappen: 
1e aang en onaang. Regio van de afdeling 7 
3e onaang en 2e aang. Fondlub Utrecht en omstreken Meerdaagse Fond 
4e onaang en 1e aang. Afdeling 7 totaal 
11e Kampioen van de Noordelijke Unie 
Dit alles met een hoogprijspercentage. In 2014 is Piet er weer bij. De kampioenschappen die voorlopig bekend 

zijn, zien er als volgt uit: 
8e onaang en 4e aan. Regio B van de Afdeling 7 
8e aang. Afdeling 7 totaal 
 
Tot Slot 
Langs deze weg wil ik Piet nogmaals feliciteren met zijn duifkampioenschap en hem boven alles bedanken voor de 
geweldige ontvangst, de gezellige ochtend en de verrukkelijke en enorme punt rijstenvlaai. Ik kan alleen maar 

zeggen: Voor nog eens !!! 
 
Auteur Jaco van Nieuwamerongen 
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H. Hullegie & Znn winnaar duifkampioenschap middaglossingen over 3 jaar 
 

Vorig jaar wist NOA beslag te leggen op de titel beste duif middaglossing 2013 van SMN. Aike-Jan Veninga schreef 

toen:  Zeldzaam dat de beste duif een zo noordelijk gelegen hok bevolkt. In 2014 echter blijkt dat NOA over de 
jaren 2012-2013 en 2014 van de 8 vluchten bij SMN als enige duif ook 8 prijzen wist te behalen. En daarmee 

staat de combinatie na het succes van 2013 nu opnieuw op het erepodium van Marathon Noord.  
 
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 2012 staat er een nieuw hok in de tuin en dit nieuwe hok werpt direct zijn vruchten 
af. Ze hebben vorig jaar al best gepresteerd met hun duiven. Ze doen aan alle disciplines graag mee en dat met 

een gering aantal duiven die ook nog eens vroeg op de plank komen. Na het hoogtepunt van 2013 “ beste duif 
middaglossing van de SMN” is het toch bijzonder dat een jaar later dezelfde duif de beste blijkt te zijn over de 
laatste 3 jaar. Verderop overigens hier meer over. Was Thomas vorig jaar na Bergerac al duchtig aan het rekenen 
geslagen en dacht hij toen dat er wel een kansje inzat dat ze zouden winnen. Nu was het nieuws, tijdens een 
weekendje weg met zijn vriendin, een bijzonder aangename verrassing. Ze zijn overigens pas sinds 2011 lid van 

de SMN en staan nu voor het 2e jaar op rij op het erepodium. Bijzonder knap. 

 
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 18 keer hebt deelgenomen aan een 
overnachtvlucht en 18 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 18 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 vorig jaar niet als eerste geklasseerd stond. Want u raad het al, toen ze geen getekende stond, volgens 

Thomas op Albi, was ze wederom vroeg op de plank! Maar nu dan in 2014 is ze alsnog glorieus winnaar over 3 
jaar geworden. Ere wie ere toekomt. 
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. 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 2012 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 vanaf 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.  
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.  

 
Auteur: Aike Jan Veninga 
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Harold Zwiers 1e kampioen Ochtendlossingen 
‘Kampioen Ochtendlossing worden kán op de verre afstand in het verre oosten’ 
 

In de duivensport ontmoet je mensen waarmee je door één deur kunt, je hebt mensen waarbij dit minder goed 
gaat, maar die je toch respecteert en soms ontmoet je mensen die je een vriend kunt noemen. In het oosten van 
het land woont zo’n vriend. Vanaf 2008 hebben we met grote regelmaat contact, de telefoongesprekken zijn lang 

… met elk kwartier een pauze (dit snappen wij alleen) en duiven verhuizen van Den Ham naar Veenendaal en 
andersom. Wat was ik blij toen ik hoorde dat hij, Harold Zwiers uit Den Ham, de kampioen Ochtendlossing was 
van de Stichting Marathon Noord. Nadat ik hem gefeliciteerd had belde ik gelijk Mike Freriks en Patrick Sticker dat 
ik de reportage wilde maken en dat was gelukkig geen probleem. Deze topper uit het gebied waarvan mijn vader 
zegt: (Voorbij Zwolle) houdt Nederland op te bestaan (zo rustig is het daar). Op een afstand van 80 km meer dan 
wij … … deze topper verslaat iedereen op de Ochtendlossing en is de beste van bijna 300 super goede ZLU-spelers 

van de laatste jaren als Arjan Beens, Jelle Jellema, Cor Schermer, Nico Volkens, Comb. van den Berg, Boogerd-
van Buuren, Team Vollebregt, Jan Peters, Thei Burgers, Jurrian van Amerongen, IJsbrand Kaptein, Vertelman en 
noem alle toppers maar op van boven de grote rivieren. Hij heeft ze verslagen … … Harold chapeau !!! 
 
De liefhebber 

Harold Zwiers woont prachtig, net buiten het dorp Den Ham, vlakbij Vroomshoop en Vriezenveen. Op het erf waar 
hij woont, stond vroeger een boerderij. Daar is bijna 20 jaar geleden een dubbelhuis verrezen. De ene helft wordt 

bewoond door de ouders van Harold en de andere helft wonen Harold en Gerda. In de ruime tuin staan een paar 
duivenhokken en een ren. Op het ene hok (13 meter) zitten de 40 koppels vliegduiven en op het andere hok (ruim 
3 meter) zitten de 16 koppels kwekers. Aan het kweekhok is een ruime ren gebouwd voor de ongeveer 80 jongen. 
Verder staat er sinds een paar jaar een ren, die Harold gebruikt om duiven tijdelijk te scheiden of om duiven in te 
doen die naar een verkoop gaan. Harold is 45 jaar jong en sinds 1998 heeft hij zich helemaal gespecialiseerd op 
de grote fond. Eerst alleen de middaglossing en af en toe Barcelona, maar de laatste jaren ook de ZLU-vluchten 
op de ZO-lijn. Vanuit Oost Nederland gezien de Zuid-lijn. De successen rijgen zich aan één. De laatste jaren wordt 

er per jaar meerdere keren per jaar op teletekst gespeeld. Wat nog rest is een nationale overwinning, maar die 
komt elke dag een dag dichterbij als de gezondheid blijft. 
 

 
     Ad van Heijst overhandigt de bloemen aan Harold 
Stam duiven 
De basis van de duivenstam van Harold bestaat uit nazaten van het topkoppel ‘1336’ x ‘Morsie.’ Dit koppel is voor 
het grootste deel doorstroomd met het bloed van de duiven van Jan Theelen. ‘De 1336’ is helemaal een Theelen 
en ‘Morsie’ is 50% Theelen en de andere helft is dochter van de 1e nat. Perpignan van Jan Walpot en een zoon 1e 
nat. St. Vincent van Van Zelderen. Uit dit koppel stammen bijna alle duiven op het hok van Harold. Natuurlijk is er 

ander bloed doorheen gekruist. Vooral de duiven van Jelle Jellema doen het goed tegen de duiven uit het 
stamkoppel van Harold. Maar ook de duiven van Marcel Diesvelt uit Didam, Arjan Beens, Gerrit en Jaco van 
Nieuwamerongen (uit Jo, 1e nat. Mont de Marsan en de topkweker Carteus Giant) laten zich goed kruisen met het 

soort van Harold. Bij de beste ZLU-duiven zit vaak ‘De Deugniet’ in het bloed. Deze doffer presteerde zelf erg 
goed, zo won hij bij Harold o.a. de 1e Montauban in zone 3 van de NU (5e nationaal), maar zijn nazaten lijken nog 
beter te worden. ‘De Deugniet’ komt van P. Schoolderman uit zijn beste doffer. Verder heeft Harold nog wat 
nazaten van zijn oude fondsoort van het begin.         

 
Dit zijn Van de Wegens via Anton Ruitenberg. De duiven van Harold kun je kenmerken als superzacht van pluim, 
niet groot en niet klein met sprankelende ogen. Ogen doet Harold op zich niet zo veel, zegt hij, maar hij zet graag 
een ouderwets ‘Aarden-oog’ (roodbruin, soms bont oog) tegen een staaloog. ‘Op een hok zonder staalogen zal je 
in deze tijd weinig topduiven tegen komen,’ zegt Harold. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. 
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Systeem 
Al jaren koppelt Harold eind december al zijn duiven. De eitjes van de kwekers en van de beste vliegers worden 
overgelegd, zodat hij daar 4 jongen van heeft, als alles meezit. Aan het begin van de lente heeft Harold dan zo’n 

80 jongen gekweekt. Voordat de voorbereidingen voor het vliegseizoen begint, is de man uit Den Ham klaar met 
kweken en dat is het doel van het vroege kweken. De duiven worden dan op weduwschap ingespeeld en worden 
vervolgens voor de verschillende vluchten op een nestje gebracht. Harold speelt veel op eitjes, maar er worden 
ook duiven op jongen gespeeld. Zeker aan het eind van het seizoen is dat handig om ze goed in de pennen in te 

kunnen korven. Aan het begin van het seizoen worden de duiven op gang gebracht met zoveel mogelijk relatief 
korte vluchten. Daarom korft hij ook doordeweeks in op Duffel of Asse Zellik om het ritme er goed op te krijgen. 
Als het fondseizoen nadert moeten de vliegduiven twee maal per dag minimaal 1,5 uur trainen. Hierdoor komen 
de duiven in een goede conditie om de grote fondvluchten aan te kunnen. Nadat de duiven goed op gang zijn 
gekomen van de korte vluchten gaan ze verderop mee richting de midfond en als het in het programma past iets 
verder. De duiven krijgen een goede mengeling van drie merken voer aangevuld naar de fondvluchten toe met 

snoepzaad, hennep, pinda’s, TOVO en zonnepitten. Hierdoor bouwen de duiven genoeg reserves op om het zware 
werk aan te kunnen. Medicijnen worden zo min mogelijk gebruikt op het tophok van Den Ham. Als voorzorg 
krijgen de duiven zo’n 4 weken voor de eerste overnachtvlucht een geelkuur en verder alleen iets als ze wat 
mankeren. Duivenvriend en dierenarts Jelle Jellema wordt geraadpleegd als Harold het niet vertrouwd, maar hij 

hoeft zelden in te grijpen. Harold is daar blij om, want hij houdt zijn duiven het liefst zo dicht mogelijk bij de 
natuur. 
 

De duiven die hem kampioen maakte 
Voor het kampioenschap van de Ochtendlossing van de Marathon Noord tellen drie vluchten: Barcelona, Marseille 
en Perpignan. Op elke vlucht moet één van de eerste twee getekende duiven worden gedraaid. De liefhebber met 
de meeste punten van deze drie duiven is kampioen. Harold had hierop een kleine maar duidelijke voorsprong op 
Team Vollebregt uit Wassenaar en de Amsterdamse combinatie Boogaard en Van Buuren. 
Het begon op Barcelona. Harold speelde de 17e nationaal op een afstand van 1.272 km en de 5e in de Marathon 
Noord. Dit kunstje flikte ‘Yaika’ een dochter van ‘De Deugniet’ gekoppeld aan een duivin wat een kruising was 

tussen Inteelt Zwart Goud van Jellema en een inteeltduivin van het stamkoppel ‘1336’ x ‘Morsie.’ De tweede 
Barcelona-duif zat 46e in de Marathon Noord-competitie. Dat was ‘de Jonge Barcelona.’ Deze volle broer van 
‘Yaika’ won een jaar eerder op de loodzware Barcelona de 132e nationaal. 
De tweede vlucht was Marseille. Harold won de 15e in de Marathon Noord. In de ZLU speelde hij de 100e 

nationaal. De duif die hier verantwoordelijk voor was heet Zorro. Hij is een zoon van Limoosje (de beste duivin 
rechtstreeks uit het stamkoppel met o.a. de 10e nat. Mont de Marsan 2006) gekoppeld aan de kilometervreter ‘De 

Marathon.’ Deze vader liet zich vooral zien op zware vluchten boven de 1.000 km. Op de slotvlucht Perpignan 
pakte ‘de Jonge Barcelona’ de 33e prijs in de Marathon Noord. De 240e nationaal in de ZLU was zijn deel. 
 
Tot Slot 
De delegatie van Marathon Noord (bestaand uit voorzitter Ad van Heijst, sponsor en chauffeur van de dag Hennie 
van Doorn en ik als verslaggever) hebben heerlijk een paar uur over duiven gepraat. Het enthousiasme waarmee 
de man uit Den Ham over zijn duiven vertelt, is aanstekelijk. Verder zijn we verwend met broodjes bij de koffie 

tegen het eind van de morgen. Hoe compleet kan je een dagdeel duivenmelken maken? Harold namens ons drieën 
hartelijk bedankt voor de ontvangst en geniet van je kampioenschap, want je hebt een leger topmelkers verslagen 
en dat kan alleen als je zelf een nog betere topper bent. Tot eind oktober in Hooglanderveen en wat mezelf 
betreft: tot het volgende telefoontje of de volgende chat. 
 

Auteur Jaco van Nieuwamerongen 
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Team Vollebregt 2e kampioen Ochtendlossingen 

Goede duiven, een goed plan, stipte verzorging, passie en gedrevenheid zorgen voor succes. 

Op een mooie zaterdagochtend in augustus ging ondergetekende samen met voorzitter Ad van Heijst op weg naar 
Wassenaar. Het prachtige bosrijke dorp in Zuid-Holland waar Koning Willem Alexander en koningin Maxima hun 
woning hebben op het landgoed Eikenhorst. Of wellicht kent u het Pretpark Duinrell of de enige overgebleven 
gras-renbaan in Nederland  Duindigt dat ook in Wassenaar ligt. In het centrum van Wassenaar staat de oude 

romaanse dorpskerk die deels uit de 12e eeuw dateert, en deels in de 16e eeuw werd opgebouwd na vernielingen 
in de tachtigjarige oorlog. Deze oude romaanse kerk vormt de achtergrond van de bloemenzaak van Louis 
Vollebregt en de hokken van Team Vollebregt. De laatste jaren presteren ze bijzonder goed en hun goede seizoen 
2014 bekronen ze met o.a. het Keizerkampioenschap ZLU bij S.N.Z.H en het 2e kampioenschap ochtendlossing bij 
Stichting Marathon Noord. 
 

 
 

Team Vollebregt bestaande uit de broers Louis en Nico, schoonzus Ruth en Klaas Krom kent zijn oorsprong in 
1970. En de huidige combinatie kreeg in 2009 definitief gestalte met de toetreding van Klaas Krom tot de 
combinatie. Klaas Krom (tot eind 2007 meer dan succesvol spelend onder de naam Comb. Krom-Vreugdenhil) is 
volgens Louis de hokmanager. Klaas is volgens Louis een van de weinige mensen in Nederland die echt verstand 
heeft van duiven. Hij stippelt alles uit, korft de duiven in voor de gewone vluchten, bepaalt mede de getekenden 

en sinds zijn komst is men met nog meer passie en gedrevenheid met de duiven bezig. Hun accommodatie 
bestaat uit 3 hokken, waarvan 2 hokken voor de 70 weduwnaars (ze spelen uitsluitend weduwschap met doffers), 
en 1 voor de jonge duiven en hun 15 kweekkoppels. Opvallend, op het hok wat op het zuidoosten staat speelt 
men de vluchten Pau-Barcelona-Marseille en Perpignan. Op het andere weduwnaarshok speelt men de overige 
ZLU vluchten Agen - St.Vincent en Narbonne. Op de hokken overigens geen aparte dingen, geen mechanische 
verluchting, wat opvalt is de simpelheid, grote open schappen. Geen hoekjes, extra zitjes of andere extra 
“motiverende” zaken. Voor alle duidelijkheid hier speelt men uitsluitend de ZLU vluchten, middaglossing doet men 

niet aan mee. Je moet volgens Louis een plan hebben, het simpel houden, je daaraan houden en vooral niet 
teveel willen. Tegenwoordig wil iedereen overal aan meedoen, maar om uit te blinken moet je je specialiseren. In 
2014 korven ze op de 7 ZLU vluchten 108 duiven in en behalen maar liefst 76 prijzen. Of terwijl een 
prijspercentage van 70%, een prestatie op zich. 
 
De verzorging in het seizoen is stipt en volgens een vast schema. Om 07.30 uur gaan de weduwnaars los, de 
hokken worden door Louis schoon gemaakt en om 09.00 uur moeten de doffers weer naar binnen. Om 17.00 uur 

gaan ze wederom los en dan poetst Ruth de hokken schoon. Om 18.00-18.15 uur zit de training erop en mogen 
de doffers een uur lang eten wat ze willen. Afhankelijk van de dag zal dit zuivering/gerst, half-half of Superfond 
voer van de “Zwarte Vogel” uit Den Haag zijn. De oude duiven brengen in het voorseizoen geen jongen groot. Op 
20 maart zijn ze gekoppeld en na 10 dagen broeden kwamen ze al (vroeg) op weduwschap. Echter enkele weken 
voor Barcelona volgde er een herkoppeling en na 5 dagen broeden kwamen de doffers opnieuw fris op 
weduwschap. Tijdens ons bezoek stonden de meeste doffers nog op 7 oude pennen. Geen jongen groot brengen, 

niet te lang laten broeden, heel veel kilometers maken en zonder verduisteren lukt dit dus. De jonge doffers 
worden op dit moment op de nalijn meegegeven en volgend jaar zal men deze als paters gaan spelen tenzij er op 
het weduwnaarshok lege schappen ontstaan door de roofvogel. Hier gaan namelijk meer duiven verloren aan de 
roofvogel dan dat ze op de vluchten verspelen. 
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Maar jonge doffers als paters spelen, hoe dat zo ? Dit heeft een simpele reden : de schappen voor de oude doffers 
zijn allemaal reeds bezet. De selectie heeft reeds plaats gevonden en het plan voor 2015 is al klaar !!! Na het 
inkorven van Perpignan heeft men direct de nieuwe (jaarling) doffers op het hok geplaatst. Koppelen aan oude 

duivinnen zorgde ervoor dat de nieuwe doffers voor aankomst van de Perpignan doffers reeds bakvast waren. 
Zonder problemen zit nu alles alweer op de hokken en schappen voor volgend jaar. Waar anderen wellicht volgend 
voorjaar beginnen na te denken is hier reeds in augustus bekend welke doffers er volgend jaar op welke vluchten 
meegaan. 

 
Medisch gezien doet men weinig maar wel het noodzakelijke. In de winterdag krijgen de duiven een paratyfus 
kuur, tijdens het broeden 2x een kuur tegen het geel en men druppelt tegen luizen en wormen. Alles in overleg en 
met de producten van Hans van der Sluis. 
 
Hoe is het 2e kampioenschap ochtendlossing bij SMN tot stand gekomen: Op Barcelona was het hun 1e getekende 

de 137 of terwijl “de nieuwe Tarzan” die op plaats 25 staat. Deze 137 vloog in 2012 de 308e nat. Barcelona in 
2013 de 99e nat. Barcelona en nu in 2014 de 130e nat. Barcelona. Op Marseille pakken ze de 9e plaats met hun 
2egetekende “098”. En op Perpignan legden ze beslag op plek 34 met hun Marseille star , vloog op Marseille in 
2012 - 139e, 2013 - 112e en 2014 (2 weken voor Perpignan) 256e  nat. ZLU. 

Overigens zullen we de naam Team Vollebregt bij diverse competities van voren tegen komen. Ze doen aan zoveel 
mogelijk competities mee. Het mooiste zijn de diverse asduiven competities want asduiven bezitten is een hobby 
op zich van Louis. Tijdens ons bezoek kregen we de beste Barcelonaduif van de laatste drie jaar en de beste van 

de laatste 6 jaar in de hand. Wat een doffers. Zoiets maak je niet vaak mee. Louis is altijd op zoek naar betere 
duiven en naar de allerbeste verervers. Dat is ook een van zijn passies. Regelmatig wordt er weer wat bijgehaald 
om zijn stam verder te versterken. We werden stil toen we de afstamming en prestaties hoorden van de ouders 
van de kwekers. Wat een mooi kweekmateriaal zat daar. 
Trouwens om de sterkte van dit team te verduidelijken. Ruth Jerman wist als gastspeler met de 3e en 
4e getekende van team Vollebregt beslag te leggen op het 7ekampioenschap ochtendlossing SMN. 
Het soort duiven waar men zo succesvol mee is bestaat in de basis uit Gebr. Kuypers, Neer hier kocht men ooit 26 

duiven en na een goede selectie zitten enkele nazaten hiervan nog steeds in de stam. Echter zegt louis je moet ze 
wel kruisen. Ook bij de totale verkoop in 2008 van Comb. Vreugdenhil-Krom wisten ze enkele goede verervers te 
bemachtigen (o.a. soort Cees van der Poel en Cas de Graaf). Het mooie is natuurlijk dat ook de liefhebber mee is 
gekomen. Ondanks de zeer goede prestaties blijven ze actief zoeken naar nog betere duiven, super verervers die 

er voor moeten zorgen dat men de stijgende lijn omhoog blijft vasthouden. 
Gezien de stijgende prestaties van de laatste jaren (al 3 lang geen slechte ZLU vlucht meer gehad) de bewezen 

goede duiven, het simpele systeem, het goede plan en de passie en gedrevenheid waarmee dit team  in 
Wassenaar aan de Dr. Doelmanlaan 21 bezig is weet ik zeker dat nog meer succes niet zal uitblijven. 
  
Auteur Mike Freriks 
 



Pagina : 44 van 52 

Comb. Boogaard van Buuren 3e kampioen Ochtendlossingen  
 
Daags nadat we bij Nico Tetteroo geweest zijn, zijn Rob Koeman en ondergetekende onderweg naar Amsterdam 

Noord om daar de bekende Comb. Boogaard van Buuren (tevens sponsors SMN) te bezoeken omdat zij op de 
ochtendlossingen van SMN 3e zijn geworden.  
Wie kent Piet van den Boogaard en Marco van Buuren zo langzamerhand niet. De winnaars van internationaal 
Barcelona 2011. Zij zetten in 2011 Amsterdam op de internationale postduiven kaart. Deze mannen hebben  alles 
al gewonnen wat er ook maar te winnen valt. Dit jaar hadden ze wederom een prima seizoen. Met o.a de 7de 
nationaal Marseille. Deze kunnen ze weer op hun rijk gevulde CV bijschrijven. Deze duif, de “902” wist het te 
presteren om als enige duif in heel Noord-Nederland op de dag van lossing thuis te komen!!!  Hun getekende 

duiven zorgden er uiteindelijke voor dat ze bij de SMN weer op het podium kunnen gaan staan. 
 
De Combinatie: 
 
Marco, 45 jaar jong en Piet, van even in de 60, vormen sinds 2004 naast hun dagelijks werk in de koffieshop een 
combinatie met de duiven. Piet kwam begin jaren 90 in aanraking met postduiven via Hans Jonkman. Omdat Piet 

het terugkomen van duiven mooi vond en interesse heeft in dieren werd tot 2000 een aantal jaren samen met 

Hans met de duiven gespeeld. Door privéomstandigheden kwam de interesse in duiven bij Piet een tijdje op een 
laag pitje te staan. Piet en Marco, die beide een horecagelegenheid runnen, zagen in 2004 een duif op straat 
lopen waarop Piet tegen Marco zei “Dat zal er wel één van de vlucht zijn”. Marco, die toen nog geen kraai van een 
duif kon onderscheiden vond dit wel interessant en zo kwamen ze in gesprek over de duiven en is de liefde 
hiervoor ontstaan. De vriendin van Marco heeft verder niet echt iets met duiven maar draagt wel haar steentje bij. 
Als er een duif opgegeven wordt (maakt niet uit waar) haalt zij deze graag voor Marco en Piet op. 

 
 

De hokken: 
 
De hokken liggen boven hun horeca bedrijf. Hun 
accommodatie bestaat uit drie kleine hokjes. Het 
grootste hok is circa 2 bij 3 meter en heeft 2 

afdelingen, hier zitten 40 tot 50 duiven. Er is ook 
nog een kleiner hok van 2,5 meter bij 2 meter 
waar 40 jongen en jaarlingen verblijven. Enkele 
vliegers zijn gehuisvest in een hok van anderhalf 
bij 1 meter. De kwekers hebben sinds dit jaar een 
nieuw onderkomen. Zij zitten ergens in de zaak 
waar de mannen constant deze duiven in de gaten 

kunnen houden. De vlieghokken worden dagelijks 
2 maal schoongemaakt en er is geen 
vloerverwarming of mechanische ventilatie 
aanwezig. Maar in het kweek hok is wel een 
mechanisch ventilatie systeem.  
 

Marco en Piet in hun zaak met enkele toppers. 

 
De combinatie is buitengewoon modern wat de elektronica betreft. Zij kunnen hun duiven zien aan komen via 
camera’s die opgesteld staan rondom de duivenhokjes. Als zij dus aan het werk zijn kunnen ze via hun mobiel , 
laptop of tv alles wat boven gebeurt live volgen. Zelfs inzoomen op de duif is mogelijk om zeker te zijn dat het 
een duif van de vlucht is. 
 
Wat voor soorten zitten er bij de combinatie? 

 
De duiven die ze hebben komen van verschillende lijnen. Op de eerste plaats komt hun 'Katsu-lijn'. Deze duif 
komt van de “Champ 93", Een topper welke op Barcelona in 1996, '98 en '99 kopprijzen won. Dit rond de tijd dat 
Piet nog wedstrijden mee deed met de combinatie Jonkmans/Boogaard. Deze lijn bestaat uit 50% van der Wegen, 
25% Aarden en 25 % Wanroy. Daarnaast hebben Marco en Piet ook duiven van de Gebr. Hagens en Gebr. 
Bruggeman op hun hokken. Ook hebben zij enkele dagfond duiven aangeschaft bij Becoviq (hoe schrijf je dit?) uit 

Amsterdam. Zij willen dit inkruisen om meer snelheid in hun duiven te krijgen. 

 
Verzorgen en de voeding: 
 
De hokken zijn allemaal tip top in orde en de verzorging van de duiven is optimaal. De heren zijn bijzonder 
fanatiek met hun hobby bezig. Marco en Piet houden zich aan een intensief trainings programma voor hun duiven. 
Zowel bij de kortere wedstrijden van de club tot en met de 2de dagfondvlucht  als ook bij extreem lange afstand 

wedstrijden. Ze gaan ook 2 keer in de week met de duiven weg om ze te trainen. Meestal op  een 70km afstand 
van het hok.  Soms ook op de “oost” lijn ivm Marseille, Pau en Barcelona. Voorheen gingen ze ook nog wel eens 
naar het noorden van Frankrijk om de duiven te lossen. De duiven trainen 2 keer per dag rond het hok, verplicht 
met de vlag. Verder is de verzorging  eenvoudig en er worden er zo min mogelijk medicijnen gebruikt wel wordt 
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thee en appelazijn gegeven. Er wordt voer van Versela laga gevoerd met veel rode mais. Ook snoepzaad en 
pinda’s staan tijdens het seizoen op de menukaart. De duiven worden wel naar de wedstrijden opgevoerd. 
Daarnaast krijgen alle duiven individueel pinda’s opgestoken. Als je dit in de voerbak doet dan heeft de een alles 

en de ander niets is hun redenering. In de winter worden de doffers en duivinnen om de dag losgelaten. 
 
Medisch: 
 

Voor het seizoen worden de duiven intensief gekeurd tegen het geel. Inenten tegen pokken en paramyxo staat 
jaarlijks op het programma. Daarnaast worden de duiven twee dagen voor de vluchten voorzien van een pilletje 
om schone koppen te houden. Marco zegt: vorm, goede duiven, de juiste verzorging, motivatie en gezondheid is 
het aller belangrijkste  om goed te kunnen presteren. 
 
Hoe is de 3de plaats bij SMN tot stand gekomen: 

 
Op Barcelona pakken ze hun 11-1568072 die als 2de getekende stond. Bij de SMN werd deze als 12de afgevlagd. 
Deze duif won tevens een mooie 62e nationaal. Op Marseille pakken ze hun 12-1450895 die ook als 2de getekende 
stond. Zij was de 41e duif van de SMN. En op Perpignan was het de 11-1568063 die ook als 2de getekende 

afgegeven was. Hij pakte binnen de SMN de 12e en werd 102 nationaal. De duiven worden op Barcelona op kleine 
jongen gespeeld en op de overige vluchten op eieren van een dag of 14. Meestal gaan hele koppels mee. 
Als ik de mannen vraag wat hun mooiste ervaring is in de afgelopen 10 jaar konden zij mij 3 momenten 

opnoemen. 
 

1) Het winnen van de internationale wedvlucht Barcelona 2011 met “Evelyn”. 
2) Hun top duif “Katsu” die 5de en 13de nationaal Barcelona won. 
3) De schitterende prestatie van de “902” op Marseille van dit jaar. Als enige een duif doorkrijgen in Noord 

Holland op de zelfde dag, bezorgt je een kippenvel moment. 
 

Maar als je mooie herinneringen hebt dat 
heb je uiteraard ook minder mooie 
momenten beleefd. Hier was het verlies 
van hun top duif “Katsu” er een van. Een 

ander negatief moment is onlangs 
geweest. Zij werden gebeld door iemand 

die hun vertelde dat ze een duif hadden 
gevonden. Hierop gaven de heren aan 
de duif op te willen halen. Maar toen 
kregen ze te horen dat de duif dood was. 
Eerst denk je jammer maar goed om te 
horen waar deze duif van Narbonne is 
gebleven. Vervolgens zien ze na enkele 

weken dezelfde duif tot hun stomme 
verbazing thuis komen!!!! Wat bezield 
iemand om zoiets te doen?  
      Piet en Marco voor hun hokjes met de bloemen van SMN  

 

Als laatste vroeg ik de heren wat zij vinden van de stichting Marathon Noord. Een heel eerlijk spel voor iedereen. 
Vooral zo doorgaan was hun antwoord. 

 
Op de terug weg naar huis hebben we nog even nagepraat over weer een gezellige duivenmiddag. Dat was nu 
eens in een Amsterdamse “koffieshop” waar wij Nederlanders zo om bekend staan. Wij waren allebei nog nooit in 
zo’n “koffie zaak” geweest. Maar, als dit soort sympathieke mannen hierover de leiding hebben kun je daar 
gewoon een heerlijk bakkie koffie drinken zoals wij dat ook gedaan hebben. 
Ik wil, ook namens Rob, Marco en Piet bedanken voor de gezellige middag en jullie gast vrije ontvangst. Wij zullen 
ongetwijfeld nog veel van jullie horen in de toekomst. 

 
Auteur John Laan 
 

Advertentie 

 

 

Gebr.  P.C. Jacobs. 

 

Sterk in het zware werk 
 

Ringdijk 16  

1188WC Amstelveen  

Tel: 0297-582580  
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Cor Schermer winnaar Criterium der Azen Ochtendlossing en Groep Samira 
winnen de Supercup. 

 
Maandag avond spreek ik met Rob Koeman af om samen, namens de Stichting Marathon Noord, naar Cor 
Schermer en de groep ”Samira” te gaan in Castricum. Cor van beroep zelfstandig ondernemer in groene daken en 
hovenier, heeft het Criterium der Azen gewonnen. Dit houdt in dat hij op alle drie de ochtendlossingen zijn twee 
aangetekende duiven op tijd thuis had. Dat was op Barcelona de 28e en 34e plaats, op Marseille de 10e en de 102e 
stek en op Perpignan was dit de 35e en 36e plaats. Zij gaven hun baas de eeuwige roem. Cor is overigens ook 

een gewaardeerd sponsor van de SMN. 
 
De groep “Samira”, welke bestaat uit Samira (de dochter van Cor), Hubert, Mitch (werknemer van Cor), Tanja en 
Lisa. Zij vormen samen een kaart clubje. Tja, wat heeft de kaartclub te maken met de duivensport. Cor had ze 
verteld dat ze dit jaar i.v.m. het jubileum jaar van de SMN (40 jaar bestaan) mee konden ”gokken” op zijn duiven. 
Maar dan wel met zijn 3e en 4e getekende. Nou, daar waren ze wel voor te porren. Zo gezegd zo gedaan, de inleg 
hadden ze voldaan en dan maar afwachten of die duiven van Cor echt wel zo goed zijn als menigeen beweerd. Tot 

een ieders verbazing (van de kaartclub) kwamen de duiven bijzonder goed af en werden ze door Hubert als een 
soort coach (tijdens de koffie met gebak) naar binnen geleid zoals ze dat ook bij vliegtuigen doen, heb ik me door 
Hubert laten vertellen. De gehele kaartclub werd steeds enthousiaster omdat vlucht naar vlucht hun duiven, 10 in 
totaal, heel erg goed naar huis kwamen. Twee van die duiven zaten zelfs twee maal in de prijzen. Tien duiven 
pakken en op tijd, houdt in dat je een gooi doet naar de Supercup. De duiven zaten op St. Vincent 255 en 298, op 
Barcelona 19 en 38, op Marseille 27 en 71, op Cahors 58 en 168 en op Perpignan 94 en 160. Al snel werd duidelijk 

dat niemand deze klasse van Cor zijn duiven kon overklassen. De Supercup wordt normaal gesproken over 6 
vluchten vervlogen maar Albi werd helaas afgelast. De opbrengst voor het kaart clubje is zo’n slordige 400 euro. 
Volgens mij kaart je meestal met stuivers en dubbeltjes, de winst is dan minimaal. Dan is dat gokje op Cor zijn 
duiven niet zo’n slecht idee geweest. 
 
Samira 
De “13” is de lievelings duif van de 27 jarige 

Samira. De”13” zat vorig jaar op St.Vincent en 

dit jaar op Marseille keivroeg. Samira zelf heeft 
een hok vol met allerlei, ander soortige, vogels 
van kwartels tot pauwen aan toe. Het zijn 
keurig verzorgde hokken. Dit is prachtig om te 
zien. 
 

“Dorus” 05-1249714 
Cor heeft voor de gewoonte zijn duiven 
Russische namen gegeven. Nou klinkt Dorus 
niet echt Russisch maar eindigt wel op “Rus”. 
Deze super duif gaat waarschijnlijk de boeken in 
als een van de beste Barcelona vliegers 

allertijden. Hij heeft 6 jaar op rij prijs op deze klassieker. Te weten:149e in 2009, 1137e in 2010, 142e in 2011, 
419e in 2012, 1046e in 2013 en de 219e in 2014. En dat uiteraard op nationaal niveau. Hij was over 2009 t/m 

2013 de 10de beste duif internationaal in het 5 jarige klassement. Het zal mij benieuwen waar deze topper nu 
komt te staan!!!!!!!! 
Overigens had Cor een geweldige serie gedraaid op Barcelona met 8 duiven mee zat hij nationaal: 96e, 122e, 
128e, 174e, 203e, 219e, 261e en 555e en dat tegen ruim 5400 duiven. Absolute KLASSE. 
 

De accommodatie 
Cor beschikt over veel ruimte om zijn huis heen maar heeft circa 15 meter hok staan. Dit hok bestaat uit 2 
afdelingen. Jongen en ouden duiven. De oude duiven hebben het open hok systeem en kunnen dus in en uit 
vliegen wanneer ze maar willen. De jongen blijven tot na Perpignan vast zitten en kunnen vanuit de ren de 
omgeving goed in hun opnemen. Vervolgens gaan ze dan met kleine ploegjes naar buiten. Dit gaat op zich prima. 
De oude duiven zitten in een groot hok waarvan de voorkant voorzien is van gaas. Cor schermt dit, in de koude 
voorjaars nachten, wel geregeld af met een soort plastic plaat. Dit om de warmte binnen te houden. Verder 

worden de hokken niet schoon gemaakt. Gewoon droge mest. Dit is voor Cor het makkelijkste naast zijn drukke 

baan. Alle duiven worden op diverse neststanden gespeeld. 
 
De verzorging 
De verzorging is op zich eenvoudig. De droge mest methode geeft verhoogde kans op wormen. Dus hiervoor 
wordt er gekuurd. Verder volle bak  kweek en vliegvoer en snoepzaad. P40 wordt bijgevoerd. De duiven worden 

wekelijks meegegeven aan de Pyreneeën club (het duivenkarretje uit Egmond) welke de duiven lost in Achtmaal. 
Verder gaan de duiven mee tot en met de 2de dagfondvlucht waarna ze in groepjes worden voorbereid op het 
echte werk. Cor probeert wel hele koppels naar dezelfde vlucht mee te geven. In de winter worden ze “Spartaans” 
gehouden. De duiven krijgen te eten en te drinken maar dan ook verder niets. Geen medicatie of wat dan ook. De 
beste komen dan vanzelf wel naar voren. Uiteraard krijgen de duiven wel de nodige verplichte enting. 14 dagen 
voor de echte vluchten worden ze tegen het geel gekuurd. 
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Welke soorten heeft Cor zitten? 
Cor heeft duiven zitten uit de oude 500 lijn van “ van Agtmaal” x “van der Wegen”. Verder zitten er duiven van 

John Hardebol uit Castricum, Marcel Tromp uit Egmond aan de Hoef, Cees van de Laan uit Castricum, Ben van der 
Peppel uit Wormer, Ed Maat uit Limmen en duiven van Jos Pepping uit Egmond aan de Hoef. Van deze laatste 
liefhebber heeft hij een ronde zitten die nu echt hun waarde laten zien.  
 

Wat is de mooiste prestatie van dit jaar? 
De aankomst van “Dorus” op Barcelona gaf toch wel de nodige koude rillingen omdat dit zo uniek is. Een duif van 
9 jaar oud die gewoon nog even 219e nationaal speelt. Wie kan dat zeggen!!!!  Verder uiteraard de geweldige 
serie die op deze vlucht is neer gezet. Maar dan heb je uiteraard ook vervelende dingen zoals het verspelen van 
de 3e nationaal St. Vincent  ZLU van het vorige jaar. Deze duif bleef jammer genoeg dit jaar achter van Narbonne. 
 

Sociale media. 
De top en subtop melkers van Noord Holland gaan met hun tijd mee. Zij hebben tegenwoordig allemaal de mobiel 
in de hand tijdens de vluchten zodat zij direct via de “whatsapp” aan kunnen geven dat zij een duif hebben of dat 
een andere een duif heeft geconstateerd. Dit doen de mannen ook tijdens de africhtingen en andere wedvluchten.  

Cor zegt hierover: we zijn net zo’n stelletje oude wijven maar dan anders!! 
 
De Stichting Marathon Noord. 

Cor is al jaren lid van de SMN en geeft aan dit een geweldig eerlijk spel te vinden. Hij hoopt dan ook van harte dat 
ze nog jaren hiermee doorgaan. Cor gaf ook aan dat hij het heel bijzonder vindt dat wij, maar ook de mannen die 
dagelijks met de stichting te maken hebben dit allemaal belangeloos voor de stichting doen. Ga er maar eens aan 
staan om een geweldige prijsuitreiking met zoveel mooie prijzen te organiseren. Daarnaast, ervoor te zorgen dat 
je zoveel sponsoren kunt vinden die dit allemaal voor de Stichting Marathon Noord over hebben.  
Ik, maar uiteraard ook Rob, willen Cor en de groep “Samira” hartelijk bedanken voor hun ontvangst en we zullen 
vast nog veel uit Castricum horen. 

 
Auteur John Laan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Op de foto v.l.n.r Groep Samira bestaande uit Mike, Tanja, Hubert,Samira (Lisa ontbreekt op de foto) en Cor  
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Nico de Fouw heeft beste duif over 3 jaar op de ochtendlossingen 

 

Vorig jaar schreef ik in het slot van de reportage over Jan Grootoonk (winnaar Criterium der Azen middaglossing 

2013) de volgende woorden op: “In navolging van o.a. plaatsgenoot Nico de Fouw die met een kleinkind van Livai 
knappe prestaties neerzette op Barcelona wil Jan volgend jaar ook weer een aantal duiven gaan spelen op de 3 
ochtendlossingen van Marathon Noord. 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.” 
 
Amper een jaar later ben ik terug in Bant, ditmaal bij de door Jan genoemde Nico de Fouw. Reden: het schrijven 
van een reportage over dat ‘kleinkind van Livai’, het doffertje met ringnummer NL2008-4204786. Deze 
wilskrachtige vaalrode kanjer heeft het namelijk gepresteerd om de Beste duif op de ochtendlossingen van SMN  
te worden over de jaren 2012, 2013 en 2014, met een totaal van bijna 5000 punten ook nog. Een waar mirakel, 

zeker als je beseft dat de kortste afstand die deze doffer daarvoor moest afleggen ca. 1130 km bedraagt op 
Perpignan, terwijl zijn mooiste prestaties ook nog zijn behaald op Barcelona 1291 km! Op de vluchten dus 
waarvan Jan Grootoonk opmerkte dat het toch wel heel erg ver is voor de duiven. Wat moet een duif presteren 

voor deze titel? Kijk gerust even mee naar de erelijst van de 8-4204786, waar zit een betere kilometervreter: 

Vlucht Km kloktijd Snelheid ZLU Nat. Marathon Noord Punten 

Barcelona ‘12 1291.574 17:32:59 1007,481 412e 40e 992,20 

Perpignan ‘12 1128.560 08:26:30 1033,004 289e 20e 998,10 

Barcelona ‘13 1291.574 17:34:03   830.567 115e 11e 999,45 

Barcelona ‘14 1291.574 06:59:15 1359.194 9e 4e 999,94 

Perpignan ‘14 1148.885 09:43:26 967.537 146e 20e 998,10 

Totaal 6452.167         4.987,79 

Daarmee heeft de 438 van de Comb. Bosman uit Doetinchem een meer dan waardige opvolger gekregen in een 
jaar dat er in het Hoge Noorden een heel regiment ware kopprijzen is behaald op de internationale vluchten. 

 
Op het moment dat ik Nico bel voor een afspraak heeft hij net op  
www.marathonnoord.nl kennisgenomen van de asduiftitel over drie jaar 

ochtendlossingen. Hij is hoorbaar verrast, ook al wist hij natuurlijk wel 
dat zijn 786 wel eens hoge ogen zou kunnen gooien in de verschillende 
jaarlijstjes. Tijdens het geanimeerde gesprek aan de keukentafel met 

Nico en zijn vrouw Betty merk je al snel dat ze samen op een heel 
ontspannen wijze de duivensport beoefenen. Kinderen en kleinkinderen, 
familie, werk, daaraan wordt minstens zoveel tijd en aandacht besteed 
als aan de duiven. Natuurlijk, er wordt serieus werk gemaakt om de 
duiven goed voorbereid aan de start te krijgen, maar verwacht hier geen 
strakke schema’s, hokken vol duiven en kasten vol prullaria om het menu 
van de duiven op te fleuren. Tijdens mijn bezoek zijn de jonge duiven 

onderweg naar huis vanaf Sittard, waar ze onder een dreigende 
buitenlucht toch weer aardig vlot van terugkomen, ondanks minimale 
voorbereiding en een onderkomen waarin menig liefhebber misschien alleen z’n grasmaaier en fietsen in zou 
opbergen. De jongen zijn echter kerngezond en aarden geweldig op dit kleine hokje. Nico’s vlieghok lijkt op een 

kruising tussen die van Jan Grootoonk en Mark van den Berg, toch vraagt hij zich af op het niet simpeler en beter 
zou kunnen. De avond ervoor heeft hij nog net met zijn clubgenoten een boom opgezet over hokken met een 
lessenaars dak van golfplaten waarin duiven zo goed lijken te gedijen. Altijd kijken of het nog ietsje beter kan, of 

hij het de duiven beter naar de zin kan maken. Misschien zorgde juist dat streven wel voor de geweldige 
prestaties van de 786. Deze zachte, gespierde en eerder kleine doffer was altijd al een goede vlieger met een 
gewone bak in het lieghok. Zijn vader is dus een zoon van Jan Grootoonk’s Livai en ook de moeder komt van zijn 
sport –en dorpsgenoot. Als jaarling wist hij op Bergerac al een 116e/1185d. in de Friese Fondclub, 383e/3350d. 
Noordelijke Unie te vliegen. Op Perigueux was het 345e op 17009d in diezelfde NU, 39e/3421d in Sektor 4. De 
start van seizoen 2010 op Limoges met een 66e van 1776 duiven was ook al niet slecht terwijl op Bordeaux een 

35e van 8500d (11e 1970d Sektor 4) ook al een beste kopprijs werd behaald. In 2011 kwamen daar nog twee 
mooie prijzen bij op St. Vincent (689e/25330d, 159e /6941d) en Montpellier (27e /1351d Sektor 4). Op een 
gegeven moment trof Nico hem aan in het halletje tussen twee afdelingen, telkens als de deur nog op een klein 
kiertje had gestaan. Daar zat hij dan triomfantelijk op de daar aanwezige duivinnenbakken. Nico besloot om hem 
dan daar maar een broedschotel te geven en de resultaten sindsdien zijn verbluffend.   

Zonder poespas wordt er dus duivensport bedreven in Bant, het belet niet om grote prestaties te leveren. In 2009 
wist Nico al eens de snelste duif te klokken op St. Vincent van de Noordelijke Unie, een prestatie die hem toen al 

erg veel reacties en felicitaties opleverde. Qua belangstelling doet het vroeg pakken van vluchten als Barcelona en 
Perpignan daar sterk aan denken. Veel liefhebbers weten Nico te vinden om hem geluk te wensen en uiteraard 
levert het ook belangstelling op voor zijn duiven. Iets waar Nico en zijn vrouw Betty best van kunnen genieten op 
z’n tijd, al staan ze liever niet in de schijnwerpers. Ze onderhouden wel veel contacten met een aantal andere 
spelers in het land en telkens wordt er gekeken of er ook versterking te vinden is. Belangrijkste van alles blijft 
immers het bezit van echte goede duiven. Beter als de Vale kan op dit moment niet…  
 

Auteur Wiebren van Stralen 

http://www.marathonnoord.nl/
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Combinatie Slotboom uit Utrecht wint de Herman van der Velden trofee 
 

Als je op zowel  St. Vincent als ook op Barcelona mee speelt in onze competitie van Marathon Noord dan maak je 
kans om de Herman van der Velden bokaal te winnen. Natuurlijk moet je dan wel  een van de twee getekende 

duiven vroeg draaien.  
 
Toen ik dit stukje overigens ging schrijven had ik ook nog wel een andere koptekst kunnen bedenken: Bij Arend 
Slotboom kom je letterlijk en figuurlijk moeilijk weg.  Als Arend eenmaal op de praatstoel zit, dan raakt hij 
over zijn hobby  nooit uitgesproken toch zegt hij in zijn clublokaal meer een luisteraar te zijn dan een prater? 
Toen Herman van der Velden en ondergetekende weg wilden rijden vanuit de Kovelaarstraat 39 bleek er maar een 
manier om weg te kunnen komen.  Dat was namelijk meer dan 100 meter achteruit rijden met aan beide kanten 

niet meer dan tien centimeter ruimte. In de 30 jaar dat ik mijn rijbewijs bezit heb ik dit nog niet eerder hoeven 
doen en het viel niet mee kan ik u vertellen. Maar het is me uiteindelijk, met ik moet toegeven de nodige 
zweetdruppels, toch  schadevrij gelukt. 

 
De combinatie Slotboom bestaat  uit Arend en zijn 

zonen Tycho en Iwan , Arend is een  veertiger die  
werkt in Lelystad en hoofd is van een 

expeditiebedrijf. Men speelt zowel op nest als op 
dubbel weduwschap en ze schromen niet om de 
duiven veel en vaak in te korven.  Ze hebben veel  
last van de stootvogel bij huis, dus Arend zegt dat 
als ze in de mand zitten ze minder risico lopen om 
hun gevleugelde vrienden kwijt te raken. 2014 was 
voor de combinatie een prima jaar met drie 

teletekst vermeldingen  op Barcelona, Periqueux en 
Bergerac. Ze hebben een zelf getimmerd hok van 
een meter of twaalf waar in de loop der jaren al 
flink aan gesleuteld is om de hokken beter te 

krijgen. Het hok bestaat uit twee afdelingen voor de 
jonge garde en drie afdelingen voor de overjarige 
duiven.  Achter op het platte dak had hij over een 

lengte van vijf meter een hoog stuk gaas bevestigd 
om de aanvliegroute van de rovers moeilijker te maken.  
 
Kijk je naar de twee duiven die voor de hoofdprijs zorgden dan is dat op St.Vincent de kras weduwnaar  Nl 2010-
1455477, klein van stuk maar was dit jaar wel goed voor drie prijzen op  Brive, St.Vincent en Cahors. Het soort 
komt voor de helft van Klaas Krom x zijn eigen oude aarden lijnen. De 477 was op St.Vincent hun 2e getekende 

en staat als 14e in de uitslag van Marathon Noord.  
Op Barcelona draait men hun 1e getekende rode nestduivin de  Nl 2011-1520088 BOMvroeg  om 5.35 uur . Deze 
duivin is inmiddels niet meer op het hok aanwezig, ze mag elders voor nageslacht gaan zorgen. Dat Arend haar 
van de hand heeft gedaan heeft alles te maken met de vervelende roofvogel. Elk jaar staat de teller wel weer op 
een twintigtal duiven die hij bij huis kwijt raakt.  De rode 088 vond Arend overigens  s ’morgens op de klep en hij 

weet niet precies hoe laat ze is gearriveerd. Heeft Arend dan geen elektronisch constateer systeem ? Jawel hoor 
maar doordat  ze de laatste vlucht voor Barcelona thuis was gekomen zonder chip , heeft Arend haar voor 

Barcelona niet opnieuw gechipt. Maar met een  5e Nationaal en een 3e Internationaal bij de duivinnen spelen ze 
toch absolute kop. De 088 werd gespeeld op kleine jongen van een dag of vier. In het pedigree van deze topper 
komen we van de Wegen –van Wanrooy- Theelen tegen.  In onze competitie was ze na Hein van Gurp en Jelle 
Jellema de 3e duif van Barcelona.  
 
 
Met een 14e St.Vincent en een 3e op Barcelona pakt de combinatie Slotboom de prachtige “Herman van der 

Velden” bokaal en mogen ze op het podium verschijnen bij Marathon Noord. Overigens eindigen ze dit jaar bij 
Marathon Noord  als 4e in het Criterium der Azen bij de middaglossing. De juiste duiven bovenaan zetten  is wel 
een ding wat Arend  goed beheerst.  s ’Avonds als Arend  naar bed gaat, passeert de dag en zet hij het duivenspul 
op een rijtje. Daarna weet hij altijd wel welke boven aan de poulelijst moeten komen te staan.  
De uurtjes vlogen voorbij en het was er goed vertoeven bij de Fam. Slotboom. Nogmaals proficiat, mede namens 

Herman bedankt voor jullie gastvrijheid en graag tot 25 Oktober in Hooglanderveen. 

 
Auteur Patrick Sticker 
  



Pagina : 50 van 52 

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 2014 
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Dank aan sponsors Stichting Marathon Noord 
 

Wij bedanken ook namens onze deelnemers alle adverteerders en sponsors die Marathon Noord op één of andere 

manier steunden en dit seizoen tot een succes maakten. 
 

Bestuur Stichting Marathon Noord  

 

    

    

  
  

    

    

    

    

 

 

Zonder onze sponsors zouden we niet zo een prachtig prijzenpakket kunnen bieden. 

Misschien wilt u Marathon Noord ook wel op één of andere manier steunen. Er zijn diverse 

mogelijkheden welke op onze website 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.compuclub.nl/Nederland/index.htm

