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Voorwoord  
 

Voor u ligt het prachtige naslagwerk van het seizoen 2015 wat inmiddels alweer achter ons ligt. In dit boek kunt u de uitslagen 
en de reportages terugvinden van de wedvluchten. Uiteraard staan hierin ook de diverse kampioenschappen, gewonnen prijzen 
en mooie reportages van onze kampioenen.  
 
Het is elk jaar opnieuw een hele planning en vooral veel werk om de reportages tijdig af te hebben en het kampioenenboek 
samen te stellen. Maar het is ons, denken we, aardig gelukt. We merken echter opnieuw hoe kwetsbaar we zijn als organisatie, 
mede door het geringe aantal bestuurders en het vele werk wat het organiseren van deze competitie met zich meebrengt. 
Daarom blijven we bezig om door automatisering de kwetsbaarheid zo klein mogelijk te maken. We zijn ook nog altijd op zoek 
naar een nieuwe voorzitter en uitbreiding van ons bestuur ten einde de toekomst van de competitie SMN veilig te stellen.  
Aan de andere kant, wanneer we als bestuur naar onze competitie kijken, kunnen we niets anders zeggen dan dat Marathon 
Noord na 41 jaar nog steeds springlevend is én een competitie is waar liefhebbers aantoonbaar plezier aan beleven. Het is meer 
dan leuk om samen met de 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. 
 
Daar waar we vorig jaar slechts 2 vluchten hadden voor onze middaglossing competitie i.v.m. “code rood” van de NPO hebben 
we dit jaar gelukkig wel 3 gezamenlijke vluchten gehad. We waren er vooraf echter niet helemaal gerust op omdat de 
programma’s binnen de sectoren soms afwijkend waren. Maar uiteindelijk is het toch gelukt en hebben we weer 3 mooie 
vluchten mogen vervliegen. De uitslagen, reportages en gewonnen prijzen kunt u allemaal terugvinden in dit prachtige 
naslagwerk. 
Dat de deelname aan de ochtendlossingen “in de lift zit” moge duidelijk zijn en we konden dan ook in 2015 een record aantal 
van 312 deelnemers verwelkomen. Gelukkig gingen alle drie de vluchten ook hier gewoon door en leverde het prachtige 
winnaars op.  Kortom Marathon Noord staat nog altijd voor een mooie en eerlijke competitie. Dat zien we ook terug aan de 
goede spreiding van de kampioenen en de prijswinnaars. Het blijkt maar weer dat alle deelnemers in ons werkgebied kansen 
hebben op een mooie prijs of een kampioenschap.  
 
Vanaf deze plaats willen we een woord van dank aan het ZLU bestuur uitspreken voor de mogelijkheid die we jarenlang hebben 
gekregen om onze ZLU winnaars te mogen huldigen op hun geweldige podium in Kerkrade. De doelstelling van deze huldiging 
was om onze winnaars die een veel grotere afstand hebben dan de mensen in het zuiden, toch de aandacht te geven die hun 
prestatie verdiende. De algemene gedachte was dat het halen van het podium, bij de eerste 25 van de nationale uitslag, op zich 
al een bijzondere prestatie was. Meer zou er van die afstand wel niet inzitten. Echter de noodzaak voor de huldigingen is, 
doordat het ZLU spel heel snel is geëvolueerd, niet meer relevant. Het lukt de liefhebbers uit ons gebied nu ook om regelmatig 
het podium te halen en zelfs vluchten te winnen. Gezien het uitgebreide huldigings programma bij de ZLU en er uit het land van 
meerdere fondclubs en spelverbanden verzoeken kwamen om te huldigen heeft bestuur ZLU besloten de huldigingen te 
schrappen. We kunnen en mogen dan ook alleen maar dankbaar zijn voor de kans die we hebben gekregen om ons spel te 
mogen promoten.   
 
Wat betreft onze eigen kampioenen huldiging  hebben we een 3-tal jaren de feestmiddag verplaatst naar Hooglanderveen, dat 
weliswaar centraal binnen ons werkgebied is gelegen maar toch voor een aantal vooral praktische bezwaren zorgde. We hebben 
er als bestuur daarom voor gekozen om weer terug te gaan naar onze oude vertrouwde locatie, zaal de kruisberg in 
Doetinchem. We hopen dat velen van u de weg naar Doetinchem weer weten te vinden en dat u ook dit jaar weer in grote getale 
naar onze feestmiddag / kampioenen huldiging komt. Op zaterdagmiddag 24 oktober, ’s middags vanaf 13.00 uur bent u van 

harte welkom.  Helaas mogen we dit jaar geen auto uitreiken aan de winnaar van de autopoule. Door prijsverhogingen en iets 
mindere inleg is het niet gelukt om de auto voltekend te krijgen. Voor volgend jaar gaan we kijken of we een andere invulling 
hieraan kunnen geven. Heeft u een idee laat het ons weten.  
 
De attractiepoules destijds gestart op initiatief van Hans Eijerkamp geven aan zowel de middag- als ochtendlossingen een extra 
dimensie. Ruim €23.000,00 aan inleg konden we over 6 vluchten vervliegen. 
  
Waar we ook nog steeds 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 graag iets voor onze competitie willen doen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de mensen die zich inzetten voor Marathon Noord als contactpersoon of reporter, maar denk daarbij vooral ook 
aan onze sponsors en de kampioenen die bijna altijd een bonnetje schenken voor de verloting. Zonder deze hulp is de 
competitie in de huidige vorm niet mogelijk en kunnen we niet het uitgebreide prijzenpakket vervliegen zoals we dat nu aan 
kunnen bieden. 
 
We wensen u veel leesplezier met dit mooie kampioenenboek waarmee we getracht hebben de prijswinnaars de eer te geven die 
ze met hun prestaties verdienen. Tot slot willen we namens alle mensen achter Marathon Noord alle prijswinnaars van harte 
feliciteren. We hopen iedereen die een kampioenschap of prijs heeft gewonnen met zijn supporters te zien op onze feestmiddag 
op 24 oktober bij zalencentrum de Kruisberg in Doetinchem. Ook voor de dames hebben we uiteraard weer een leuke activiteit. 
 
Bestuur Marathon Noord 

 

 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter Vacant 2e Penningmeester Herman van der Velden 
Secretaris Pe Laan Bestuurslid Rene Koeman 
Penningmeester Mike Freriks Bestuurslid  Gert te Pas 
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Gerrit van Vilsteren wint St. Vincent  

 “Ik doe het niet half gebakken” 

Gerrit van Vilsteren uit Zwolle behaalt een prachtige overwinning bij Marathon Noord op St.Vincent met zijn 2e 

getekende duivin 10-1166950. Gerrit is natuurlijk al jaren een van de betere fondspelers uit het noorden van het 

land. Talloze kampioenschappen sleepte hij door de jaren heen bij elkaar. Maar een overwinning bij Marathon 

Noord behalen dat had hij toch niet durven dromen. Precies een week na zijn overwinning zit een nog altijd 

apetrotse Gerrit nagenietend van zijn overwinning zijn verhaal te doen. 

 

De winnende duivin 

De winnende duivin “950” ging op 12 dagen broeden de mand in na een gedegen voorbereiding van meer dan 

2000 km.  

 

De winnares van St.Vincent bij SMN 

 

Vanaf de 2e vlucht zijn de oude vliegduiven wekelijks mee geweest. En tussendoor soms ook nog op woensdag 

naar Heteren. 2 weken voor St.Vincent zijn ze echter ingehouden want volgens Gerrit moeten er uitgeruste duiven 

mee. De “950” liet vorig jaar al zien dat ze kop kon spelen met een 75e Periqueux tegen 3112 duiven en een 26e 

Cahors tegen 3941 duivin. Nu op St.Vincent een 3e in Sector III tegen 3786 duiven en de 1e bij Marathon Noord. 

Met meerdere zusjes van de “950”die ook al bij de eerste 50 nationaal vlogen is Gerrit dus in het bezit van een 

geweldig kweekkoppel. De doffer van dit koppel komt van Ties van Turnhout uit Raamsdonksveer. De vader komt 

uit een zoon van de Raket x de Parel van wijlen Cas v.d. Graaff . De moeder komt van Louis de Heijde (Inteelt 

Klamper Cor de Heijde). De duivin van het kweekkoppel is gekocht op de totale verkoop van wijlen Ton 

Bollebakker (uit dochter Prinses). Met een dergelijk kweekkoppel en daarnaast zeer goede vliegers, voornamelijk 

afkomstig uit de allerbeste lijnen van H&J Eijerkamp op je kweekhokken is hier een sterke basis aanwezig. 

 

De verzorging van de duiven 

Gerrit is ‘s-morgens tegen 06.00-06.15 +/- 20 minuten bezig in de hokken. Het dagelijkse ritueel van krabben en 

voeren begint dan voor de eerste keer ( 4x per dag worden de vliegduiven voorzien van voer) alvorens hij om 

07.00 uur op zijn werk (kartografisch ontwerper bij de provincie Overijssel) begint. Loslaten doet hij ze ’s-

morgens nog niet dit gebeurt pas in de middag tegen 16.00-16.15 uur afhankelijk van hoe laat hij thuis is van zijn 

werk. 

 

In het begin van het vliegseizoen komt de vishengel met zak erbij om de duiven aan het vliegen te krijgen maar 

dit is na verloop van tijd niet meer nodig. De duiven trainen dan makkelijk 1 – 1,5 uur of soms nog langer. 

Overigens zal het zelden voorkomen dat de duiven niet trainen, volgens Gerrit is het belangrijk dat de duiven elke 

dag trainen, want goed trainen is goed eten!! In het vliegseizoen krijgen de duiven Havens supersport en als 

bijproducten een mengeling allerhande, grit, roodsteen,P40, eivoer, piksteen en snoepzaad. Een kleine week voor 

de inkorving van de “echte” vluchten krijgen de duiven ter aanvulling vetrijk voer. 
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Knoflook en (medische) voorbereiding 

Vanaf eind September (na de selectie) t/m eind 

Mei krijgen de duiven knoflookbolletjes in het 

water . Dit is meer uit gemakzucht ontstaan, het 

water hoeft Gerrit dan niet elke dag te verversen 

maar kan hij dan gewoon bijvullen. Dat de duiven 

dit niet echt lekker vinden blijkt wel uit het feit 

dat zodra de duiven een bad krijgen met 

grondwater (2x per week) ze eerst gaan drinken 

alvorens ze gaan baden. Ook bij het inkorven 

gaan zijn duiven steevast snel drinken van het 

schone water. 1 week voor St.Vincent is Gerrit 

gestopt met de knoflook in het water!!! De 

duiven voor St.Vincent hebben toen een geelpil 

gekregen en een paar dagen orni-mix , tevens 

zijn de hokken uitgerookt met een koudijs tablet. 

Volgend jaar heeft Gerrit 50 jaar duiven, 35 jaar 

lang heeft hij op weduwschap gespeeld, ook 

totaal weduwschap. Maar dat gaat hij nooit meer 

doen het is allemaal veel te veel werk. Sinds hij 

in 2007 is overgestapt op het nestspel (systeem 

Arjan Beens) is de verzorging alleen maar makkelijker geworden. Het geeft hem zelf meer rust en de prestaties 

zijn er in ieder geval niet minder om geworden, in tegendeel zelfs. 

Gerrit nogmaals gefeliciteerd met de overwinning bij Marathon Noord en tot een volgende keer !!!  

Auteur 
Mike Freriks 
 

 

 

Uitslag St. Vincent 
 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid 
Punten 
 

1 G.J. van Vilsteren Zwolle 1125008 2 0-1166950 10:51:13 1291,311 1000,00  
2 Jaap Mazee Ens 1126859 1 7-4290278 12:15:24 1179,461 999,99  
3 Hans Keller Amersfoort 1066059 1 1-1536239 11:26:14 1176,363 999,97  
4 T. Koele & Zn Wezep 1116843 1 2-1279476 12:13:34 1171,227 999,94  
5 Rijnsburger-Wolff Amsterdam 1070414 1 1-1564443 11:37:52 1166,197 999,90  
6 Gebr. Bierhof Leuvenheim 1086273 1 0-1269875 11:52:29 1164,925 999,85  
7 John Aretz Steggerda 1155923 1 2-1118576 12:52:31 1164,642 999,79  
8 W & B Wagteveld Tjalleberd 1166439 1 1-1140101 13:02:56 1163,027 999,72  
9 Dirk Altenaar Giesbeek 1075566 1 3-1901290 11:45:07 1162,630 999,64  
10 T. Koele & Zn Wezep 1116843 2 1-1402054 12:22:11 1160,738 999,55  
11 Cees Nijdeken Rijssen 1120567 1 0-1237284 12:25:28 1160,646 999,45  
12 comb. Altenaar en klz Soest 1064960 2 3-1017540 11:41:21 1155,868 999,34  
13 Combinatie Verwaaijen Deest 1051375 1 2-1355857 11:33:00 1151,560 999,22  
14 Carl Haas Heerde 1112863 2 1-1371633 12:31:39 1145,334 999,09  
15 Gerard Schalkwijk Lopik 1033353 1 2-1387876 11:23:44 1143,426 998,95  
16 W.L. Buys Elden 1065247 1 9-1911954 11:51:47 1143,234 998,80  
17 A.G.v.d.Walle Beerta 1225654 2 9-1565030 14:18:01 1136,953 998,64  
18 Maurice Derksen Braamt 1076974 1 1-1421456 12:10:16 1133,337 998,47  
19 P. Romkes Urk 1122736 2 1-4232804 12:51:26 1132,436 998,29  
20 Ben Geerts Ulft 1078875 2 1-1438908 12:14:52 1129,869 998,10  
21 Gebr. Jacobs Amstelveen 1060112 2 0-1501821 11:58:25 1129,684 997,90  
22 Bart van den Bovenkamp Doetinchem 1082281 1 3-1886740 12:18:28 1129,179 997,69  
23 Harm Jan Winters Staphorst 1142157 2 1-1382136 13:11:42 1128,948 997,47  
24 J. Schlikker Spijkerboor 1084668 1 3-1080292 12:21:12 1128,452 997,24  
25 Frans Bosma IJmuiden 1070385 2 2-1512860 12:11:58 1124,395 997,00  
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Attractie 1 St.Vincent 

        

Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Jaap Mazee Ens  € 450,00  15 Robin Bakhuis Westerhaar  €   50,00  

2 T. Koele & Zn Wezep  € 350,00  16 Herman Brinkman Tuk  €   50,00  

3 Rijnsburger-Wolff Amsterdam  € 250,00  17 Eddy Bloemen Staphorst  €   50,00  

4 John Aretz Steggerda  € 150,00  18 GH Bloemen Brummen  €   50,00  

5 W & B Wagteveld Tjalleberd  € 150,00  19 Werink & Ekkelenkamp Emmeloord  €   50,00  

6 Cees Nijdeken Rijssen  € 100,00  20 P.Laan Bakkum  €   50,00  

7 Combinatie Verwaaijen Deest  € 100,00  21 Henk Kuipers Emmen  €   50,00  

8 Gerard Schalkwijk Lopik  € 100,00  22 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt  €   50,00  

9 W.L. Buys Elden  € 100,00  23 Comb Heezen Goossens Beltrum  €   50,00  

10 Bart van den Bovenkamp Doetinchem  € 100,00  24 Aike Jan Veninga Ter Apel  €   50,00  

11 J. Schlikker Spijkerboor  €   50,00  25 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht  €   50,00  

12 W. Weerink Wierden  €   50,00  26 B.H.F. Eising Haaksbergen  €   50,00  

13 Comb. Bosman Doetinchem  €   50,00  27 H. Borgelink Denekamp  €   40,00  

14 H.Elsweyer Borken Burlo  €   50,00  
 

             

     Attractie 2 St.Vincent       

                   

Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 T. Koele & Zn Wezep  € 350,00  9 D Adema Sneek  € 100,00  

2 comb. Altenaar en klz Soest  € 250,00  10 Gerard Griffioen Zevenhoven  € 100,00  

3 A.G.v.d.Walle Beerta  € 150,00  11 P. Vreeling Bodegraven  €   50,00  

4 P. Romkes Urk  € 100,00  12 A.G.van Blitterswijk Elst  €   50,00  

5 Gebr. Jacobs Amstelveen  € 100,00  13 Gebr Schrik Ter Apel  €   50,00  

6 Harm Jan Winters Staphorst  € 100,00  14 J. Grootoonk Bant  €   50,00  

7 Cees Nijdeken Rijssen  € 100,00  15 Comb. de Gunst 't Harde  €   50,00  

8 Wim Hogendoorn Purmerend  € 100,00  16 Gebr. Spekking Terborg  €   50,00  

 
Gewonnen extra prijzen St.Vincent 

 
Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 G.J. van Vilsteren Zwolle Kristallen vaas Gebr. G & H van den Berg 

  G.J. van Vilsteren Zwolle Jaarabonnement Topwings Topwings 

  G.J. van Vilsteren Zwolle DHP pakket twv 50,00 DHP Cultura 

  G.J. van Vilsteren Zwolle Mok met opdruk Harjac B.V. 

2 Jaap Mazee Ens Plantenbak Robert van Soest Albatros 

  Jaap Mazee Ens Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 Hans Keller Amersfoort Opleermand Leo pronk 

  Hans Keller Amersfoort Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 T.Koele & Zn. Wezep Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 Rijnsburger-Wolff Amsterdaam Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 T.Koele & Zn. Wezep LED bouwlamp V.D.T. Soest 

41 L.A. Pronk Breezand zak voer Harjac B.V. 

          

  Auto/fiets poule       

          

4 T.Koele & Zn. Wezep  Elektrische fiets    

7 John Aretz Steggerda  verrassingsprijs    
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Cees van der Laan wint Barcelona 

Op vrijdagmorgen werden om 07.40 uur de duiven gelost in Barcelona. Ze stonden voor een zware opgave, 

ondanks de zuidoostelijke wind die ze mee hadden. Tropische temperaturen onderweg zorgden ervoor dat de 

duiven een zwaar karwei af moesten werken. 

 

SMN bestuurslid René Koeman overhandigt Cees de bloemen ! 

Na de vroege Franse duif welke 1150 mpm maakte bleef het lang stil. Tot de volgende ochtend de opvolgende 

duiven beneden de 990 mpm gingen. Na de eerste melding van Cor de Heijde in Made dachten velen dat daar de 

nationale winnaar weleens zou kunnen zitten. Maar Kees Droog uit Andijk en ook lid van Marathon Noord maakte 

aan die illusie een einde. Om 11.28 uur klokte Kees zijn 13e getekende en wint de 1e nationaal !  

Cees van der Laan zit dan al in de tuin te wachten op de duiven. Letters Siem, Ed en Frans zijn aangeschoven en 

zij horen de tijd van Kees Droog zijn duif. Dan komen er 2 duiven. 1 gaat er op het huis zitten en heeft veel 

interesse in de vijver, waar ze ook in duikt om te drinken. Het is een duif van Barcelona en de andere duif is een 

vreemde welke weer vertrekt. Dan lukt het om de duif binnen te krijgen. 12.01.07 is de afdruk van de 1e 

getekende van Cees. De duif wordt gemeld bij meldcentrum Frits Duin en nog onder de indruk gaat men weer 

zitten. Dan een tweede duif, weer 1 van Barcelona. 12.53 .45 wordt de 3de getekende geklokt goed voor de,. Blijkt 

later, 7e nationaal. Als uw verslaggever een 10 minuten na de tweede duif arriveert is Cees erg onder de indruk. 

Er komen woorden uit van.. “ik heb er twee van Barcelona”. Na uitgezocht te hebben op de snelle site van de ZLU 

dat het waarschijnlijk 3 en 7 nationaal wordt, wordt het stil… “Hier doe je het voor” en “dit is een mooie droom” 

komen er dan uit. Op maandagmorgen komen we terug voor de officiële plichtplegingen en foto’s. 

 

De winnares  

De winnares is een donker kras duivin van 2012 en was niet aan haar proefstuk bezig. In 2014 154e nationaal 

Barcelona en 71e bij de duivinnen. Als jaarling won ze ook nog een 672 in de Sector op Bergerac. Ze werd 

ingekorfd op een klein jong van een dag of 2-3. Ze komt uit de oude lijnen uit wat Cees noemt het bejaardenhuis. 

In dit hok zitten oude doffers gekoppeld aan jongen duivinnen en oudere duivinnen aan jongere doffers. Er zitten 

duiven tot ongeveer 17 jaar oud welke nog steeds bevruchten. De vader is een zoon van de 745 texier x inteelt 

Wegvlieger van Brugemann. De moeder komt uit een broer van Merpati en Ravieta maal dochter van de oude 

Barcelona van Chretien Vanoppen. 
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De winnende duivin van Barcelona Marathon Noord. 

 

De 7e nationaal komt uit Kleinzoon Orhan en de Wegvlieger keer een dochter van de 745 Texier. 

Een klein duivinnetje met een enorme wil. Het jong was ondergeschoven en de laatste dagen was het een sport 

om de duivinnen aan het trainen te houden. Als de deur openstond, zat de duivin alweer binnen op haar jong. De 

drang naar het jong was ongelofelijk. 

 

In en om het hok 

Cees speelt zijn duiven alleen op het nest. De duiven krijgen een spartaanse opleiding en worden veelvuldig 

ingekorfd. Als lid van de Pyreneeënclub in Egmond gaan de duiven als ze niet op de vlucht zijn elke week de mand 

in naar Achthuizen. Ook maakt hij een paar keer per jaar gebruik van de vrijdag inkorving in Hank voor Soupes. 

De nestduiven hebben dan maar 1 nacht mand en toch een vlucht van 500 kilometer. Tevens is deze lossing 

tegenwoordig zo landelijk dat de duiven zich goed moeten oriënteren. Voor de vluchten de normale entingen en 

alleen indien nodig wordt er gekuurd tegen het geel. 

Voor het seizoen heeft Cees de helft van de ramen vervangen door ramen met dubbel windbreekgaas. Na het 

aanbrengen hiervan werden de duiven gladder en begonnen ze beter te trainen. De duiven trainen gedwongen. Ze 

worden in de lucht gehouden totdat Cees het voldoende vindt. 

 

Referenties 

Cees vindt het super als anderen ook goed spelen met hun duiven en dit dan ook melden. Dit weekend 

bijvoorbeeld Kees Droog de 1e nationaal Barcelona. 

We hebben Cees bereid gevonden om een bon te schenken aan de Marathon Noord. Hij schenkt er niet veel, maar 

deze is toegezegd. 

Auteur 
Arjan van Gent 
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Uitslag Barcelona 
 

Nr. Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 C.J. van der Laan Castricum 1253879 1 2-1506751 12:01:08 939,147 1000,00 

2 C.K Niesten Uitgeest 1249772 1 2-1510948 13:20:02 883,835 999,99 

3 J.H. van 't Land Naarden 1232509 2 3-1039726 13:01:28 883,224 999,97 

4 Paul van den Boogaard Kamerik 1208240 2 0-1686566 12:47:35 874,536 999,94 

5 M. Koeman-Kok Wormerveer 1247874 2 1-1589433 13:50:36 863,828 999,90 

6 hok Borkent Rijssen 1254842 1 1-1376960 14:06:42 859,069 999,85 

7 comb. Boogaard/v.Buuren Amsterdam 1237632 2 1-1568275 13:49:05 857,638 999,79 

8 C.J. van der Laan Castricum 1253879 2 0-1567648 14:13:57 854,175 999,72 

9 Marcel Tromp Egmond-Binnen 1257025 1 8-1395193 14:36:27 843,394 999,64 

10 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder 1299106 1 1-1602782 15:27:33 842,720 999,55 

11 Bernard van der Horst Groesbeek 1185020 2 1-1475444 13:12:49 842,350 999,45 

12 Team Vollebregt Wassenaar 1205477 2 2-1551098 13:41:46 839,605 999,34 

13 C van Haarlem Terborg 1210986 2 3-1912051 13:48:26 839,544 999,22 

14 P.J. van Schaik Benschop 1195659 2 0-1721327 13:45:34 830,562 999,09 

15 Jos Siebum Weiteveen 1303848 1 2-4715154 16:06:33 824,931 998,95 

16 Comb. Hartog Laren NH 1227456 1 2-1431017 14:44:56 818,886 998,80 

17 Willem Niemarkt Beverwijk 1245817 2 9-1069151 15:21:08 811,537 998,64 

18 L. Knetsch en Zn Katwijk a/d Rijn 1211015 1 2-1525987 14:54:46 802,652 998,47 

19 M.Schuurmans Zwartemeer 1308265 2 0-4791388 16:57:39 801,805 998,29 

20 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht 1218975 1 2-1465662 15:15:58 12:03:30 998,10 

21 Peter Homan Zwanenburg 1234894 2 1-1625186 15:36:32 12:04:10 997,90 

22 N.J.Tetteroo Purmerend 1251925 1 1-5013880 16:04:38 12:10:59 997,69 

23 Piet Eeuwes Huissen 1203755 1 0-1376858 15:04:54 12:11:27 997,47 

24 G. Rozeboom en Zn Breukelen (U) 1215038 2 2-1646336 16:03:12 12:55:39 997,24 

25 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef 1260461 2 2-1486070 17:00:03 12:55:44 997,00 
 

          

 



Pagina : 11 van 56 

  

 

Attractie 1 Barcelona 
 

      Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 C.J. van der Laan Castricum  € 300,00  15 John Hartjes Ulft  €   50,00  

2 Hok Borkent Rijssen  € 200,00  16 Jay Lissenberg Utrecht  €   50,00  

3 Marcel Tromp Egmond-Binnen  € 100,00  17 Frank Hage Woerden  €   50,00  

4 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder  € 50,00  18 Comb. de Vries Ijmuiden  €   50,00  

5 Jos Siebum Weiteveen  € 50,00  19 Jelle Jelema Nijverdal  €   50,00  

6 Comb.Hartog Laren NH  € 50,00  20 W.Schaap Wassenaar  €   50,00  

7 Comb. Verweij-de Haan Mijdrecht  € 50,00  21 H.Wolfsen Soest  €   50,00  

8 N.J. Tetteroo Purmerend  € 50,00  22 John Laan Beverwijk  €   50,00  

9 Piet Eeuwes Huissen  € 50,00  23 W. van Zanten Wassenaar  €   50,00  

10 R.Timmermans Schellingwoude  € 50,00  24 Sven van Houten Ijsselstein  €   50,00  

11 TEAM van Ginkel Veenendaal  € 50,00  25 Hein van Gurp Heino  €   50,00  

12 T.Maassen Amersfoort  € 50,00  26 H.Elsweyer Borken Burlo  €   50,00  

13 J.W. Schreurs Nieuw Vennep  € 50,00  27 John van Klink Oude Wetering  €   50,00  

14 T.Willems Balgoy  € 50,00  28 Gebr.Jacobs Amstelveen  €   10,00 

  
 
Attractie 2 Barcelona 
 

      

   Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 P. van den Boogaard Kamerik  € 200,00  11 Comb.Diesvelt-Wanders Loil-Didam  €   50,00  

2 comb. Boogaard v.Buuren Amsterdam  € 150,00  12 Willem Mulderij Vinkenbuurt  €   50,00  

3 C.J. van der Laan Castricum  € 100,00  13 T.Willems Balgoij  €   50,00  

4 B. van der Horst Groesbeek  € 50,00  14 C.J. Schermer Castricum  €   50,00  

5 Team Vollebregt Wassenaar  € 50,00  15 Comb. Zwaan Rijnsburg  €   50,00  

6 C. van Haarlem Terborg  € 50,00  16 Bennie de Vries Bolsward  €   50,00  

7 M.Schuurmans Zwartemeer  € 50,00  17 P.Laan Bakkum  €   50,00  

8 Peter Homan Zwanenburg  € 50,00  18 Dick van Dam Zegveld  €   50,00  

9 G.Rozeboom & Zn. Breukelen  € 50,00  19 Jan van Straten Utrecht  €   50,00 

10 Duo de Groot-Leijen Egmond a.d Hoef  € 50,00  20 N.C. Volkens Bergen NH  €     8,00 

        

Gewonnen extra prijzen Barcelona 

 
Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 C.J. van der Laan Castricum Kristallen vaas Laan Bouw-Kunststof-Kozijnen 

  C.J. van der Laan Castricum Jaarabonnement Topwings Topwings 

  C.J. van der Laan Castricum DHP pakket twv 50,00 DHP Cultura 

  C.J. van der Laan Castricum Mok met opdruk Harjac B.V. 

  C.J. van der Laan Castricum Half varken Vleescentrum Soest 

2 C.K. Niesten Uitgeest Plantenbak Laan Bouw-Kunststof-Kozijnen 

  C.K. Niesten Uitgeest Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 J. van 't Land Naarden Opleermand Laan Bouw-Kunststof-Kozijnen 

  J. van 't Land Naarden Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Paul van den Boogaard Kamerik Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 M.Koeman-Kok Wormerveer Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 Comb.Blokker Den Helder LED bouwlamp V.D.T. Soest 

41 P.Boender Leusden zak voer Harjac B.V. 

          

  Auto/fiets poule     Vluchtsponsor: 

4 Paul van den Boogaard Kamerik 
 

Elektrische fiets 
 

  

6 Hok Borkent Rijssen verrassingsprijs    
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Cor Schermer, Castricum winnaar Bergerac  

 
Woensdag middag na Bergerac spreek ik met René Koeman af om samen, namens de Stichting Marathon Noord, 

naar Cor Schermer te gaan in Castricum. Cor van beroep zelfstandig ondernemer in groene daken en hovenier, 

heeft de 2de vlucht van de middaglossingen vanuit Bergerac gewonnen. 
 
 

 
René Koeman overhandigt namens SMN de bloemen voor de overwinning op Bergerac 

 
Het is voor mij de 3de of 4de keer dat ik bij Cor kom om het een en ander op papier te zetten i.v.m. weer een 
geweldige prestatie van zijn duiven. Het wordt voor mij dan ook moeilijk om iets nieuws te schrijven over deze 
zeer sympathieke duiven melker. Maar ik ga het toch proberen. Om vier uur s ’middags zitten we gezellig in de 

tuin bij Cor, en onder het genot van een bakkie koffie en lekkere appeltaart, verteld Cor over het wel en wee van 
zijn duiven. Hij vertelde ons dat zijn nestdoffer de 13-1120854 het vertrouwen van zijn baas had gekregen omdat 

zijn volle broer de “13-839” op de zware Cahors van 2 weken geleden de 13de speelde in de fondclub Noord 
Holland. Deze doffers zijn in hun goede doen en zien er geweldig uit. Als 2de getekende op eieren ging hij naar 
Bergerac. Op deze loodzware vlucht werd hij om 9.09.30 uur geconstateerd. 
 

Hiermee behaalde hij de eerste plaats in de SMN, de 3de plaats in de FCNH en over heel Nederland wist hij tegen 
ruim 12000 duiven de 7de plek te veroveren. Gezien de over vlucht is dit een sublieme prestatie van deze twee 
jarige doffer. Deze doffer is gekweekt uit een doffer van Cor zelf en een duivin van Jan Roelofs uit Alkmaar.  
Cor vertelde ons dat hij in nauw contact staat met de mannen van de Pyreneeën club. Het bekende karretje dat 
iedere week naar Achtmaal rijdt om de overige duiven af te richten. Op het moment dat Cor zijn duif klokt hoort 
hij dat Jan Hommes en zonen uit Akersloot in dezelfde minuut ook een duif pakt. Zij zitten iets verder en winnen 
daarom van Cor. Maar ze hadden even geen rekening gehouden met nog een “Pyreneeën” man en dat was Piet 

Zuurbier uit Heiloo. Hij woont enkele kilometers verderop en 6 minuten na Cor pak ook hij een duif. Deze is 
waarschijnlijk zonder de klep te raken naar binnen gevallen. Uiteraard piepte het systeem wel bij Piet en won 
zodoende de eerste in de FCNH. Er zit nauwelijks een meter per minuut verschil in de eerste 3 duiven. Cor wint in 

de SMN maar verliest van zijn opponenten en word hier 3de. Maar Cor had gelukkig zijn aangewezen duif. En zoals 
wij allemaal weten gaat het bij de Stichting Marathon Noord om de 2 bovenste duiven van de lijst. 
 
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 oude 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. 
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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 zo nu en dan 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 nog steeds zeer  eenvoudig. De droge mest methode geeft verhoogde kans op wormen. Dus 
hiervoor wordt er gekuurd. Verder volle bak van kweek en vliegvoer en snoepzaad. Verder gaan de duiven mee 
tot en met de 2de dagfond vlucht 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 gekeurd. 
 
Wat voor soort duiven zitten er bij Cor? 
 

Cor heeft duiven zitten uit de oude lijnen van de lijn 500 van “ van Achtmaal” 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 de Peppel uit  Wormer, Ed Maat uit Limmen, Jan Roelofs uit Alkmaar  en duiven van Jos Pepping uit 

Egmond aan de hoef. 
 
Cor heeft ook nog een hele bijzondere Barcelona duif zitten. Deze geweldige duif heet  “Dorus” de  05-
1249714. 

 
Cor heeft  de gewoonte zijn duiven 
Russische  namen te geven. Nou klinkt 

Dorus niet echt Russisch maar eindigt wel 
op “Rus”. Deze super duif gaat 
waarschijnlijk de boeken in als een van de 
beste zo niet de beste Barcelona vlieger 

allertijden. Hij heeft 7 jaar op rij prijs op 
deze klassieker. Te weten: 

149e in 2009, 1137e in 2010, 142e in 2011, 
419e in 2012, 1046e in 2013, 219e in 2014 
Dit allemaal op nationaal niveau. Dit jaar 
pakt hij de 890e van 5183 duiven nationaal. 
Absolute KLASSE 
 

De aankomst van “Dorus” op Barcelona gaf 
toch wel weer de nodige koude rillingen 

omdat dit zo uniek is. Een duif van 10 jaar 
oud die gewoon nog even op de zelfde dag (22.03 uur) thuis komt terwijl het toch een van de zwaarste Barcelona 
vluchten van de laatste 10 jaar is. Ik heb hem even in de hand mogen houden. Als je zegt, dat hij 2 jaar oud is 
dan geloof je dit ook. Deze doffer voelde geweldig aan en heeft een zeer zachte pluim. Wie heeft er zo’n TOP duif. 

 
De middag lossingen 

 
Wij hebben het ook nog even gehad over de enorme terug loop van het aantal duiven op de middaglossingen. Wat 
kunnen we doen om het tij te keren. Er zal uiteindelijk gekeken moeten worden of we het aantal vluchten, dat we 
nu hebben moeten terug brengen of, deze  gaan combineren met de ochtend lossingen van de ZLU waardoor we 
minder vluchten krijgen maar dan wel met meer duiven. 
 
Stichting Marathon Noord. 

 
Cor is al jaren lid van de SMN en geeft aan dit een 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 vind dat wij maar ook de mannen die dagelijks 
met de stichting te maken hebben dit allemaal belangeloos voor de stichting doen. 

Cor, bedankt voor de gastvrije ontvangst en op naar de volgende overwinning. 
 
Auteur 

John Laan. 
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Uitslag Bergerac 
 

Nr Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid 

1 C.J. Schermer Castricum 910663 2 3-1120854 9:09:30 905.681 

2 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout 875223 1 2-1545936 8:53:57 884.107 

3 André Wildervank Nes Ameland 1029956 1 9-1603253 11:55:30 879.177 

4 R. Voorn Edam 915259 1 2-1454581 9:48:29 876.276 

5 N.J.Tetteroo Purmerend 912776 2 3-1080726 9:47:10 875.005 

6 Sam de Jong Heemskerk 904060 2 3-1130332 9:43:06 870.040 

7 Jaap Luitjens Alkmaar 919206 1 2-1477064 10:01:35 869.159 

8 Lagerberg Nes a.d. Amstel 884010 1 9-1004888 9:22:05 868.308 

9 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder 954068 1 2-1485110 10:43:00 868.123 

10 F. Troelstra Heeg 977844 1 2-1051716 11:10:55 867.714 

11 J.W.Schreurs Nieuw vennep 878964 1 1-1577571 9:19:21 865.674 

12 A. Benschop Zoeterwoude 860251 2 3-1558948 8:59:13 864.382 

13 A.J. Kok IJsselmuiden 946478 1 2-1112829 10:40:01 863.563 

14 A.G.van Blitterswijk Elst 875084 2 9-1991473 9:21:48 859.776 

15 Gebr. Bierhof Leuvenheim 904791 1 0-1269875 9:57:26 858.896 

16 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 1008067 1 2-1025920 11:59:51 857.307 

17 Jan Dirk van Egmond Katwijk a/d Rijn 866772 2 1-1647416 9:15:54 856.579 

18 Gebr.Keekstra Dokkum 1023565 1 2-1022081 12:24:40 852.494 

19 Cees Nijdeken Rijssen 938622 1 0-1237284 10:45:39 852.011 

20 H. Boertje Westerhaar 957822 1 0-1251239 11:10:50 850.011 

21 C.P.J. Galjé IJsselstein 865622 1 0-1437248 9:22:33 849.854 

22 Simon Kuipers Oudega (Sm.) 1004214 2 3-1629307 12:06:56 848.917 

23 Cees Nijdeken Rijssen 938622 2 1-1308846 10:53:26 846.033 

24 Herman Strikkers Dalfsen 952210 1 0-1138302 11:12:19 843.924 

25 Herman Koopman Almere 906070 2 1-1250335 10:18:05 843.572 
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Attractie 1 Bergerac 
 

      Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout  € 450,00  15 Comb. van Kleef-Hol Geldermalsen  € 50,00  

2 R. Voorn Edam  € 350,00  16 T. Mooy Heemskerk  € 50,00  

3 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder  € 250,00  17 Rob van Moorselaar Wadenoijen  € 50,00  

4 A.J. Kok IJsselmuiden  € 150,00  18 W. Wittebol Oosterwolde  € 50,00  

5 Cees Nijdeken Rijssen  € 150,00  19 G.J. Eggink Laren (gld)  € 50,00  

6 C.P.J. Galjé IJsselstein  € 100,00  20 T. Koele & Zn Wezep  € 50,00  

7 Anna Wolff Wezep  € 100,00  21 W.L. Buys Elden  € 50,00  

8 Gerard Griffioen Zevenhoven  € 100,00  22 Jelle Jellema Nijverdal  € 50,00  

9 J. Hanssen Erlecom  € 100,00  23 J.C.Roelofs Alkmaar  € 50,00  

10 Comb J.Hommes en Zonen Akersloot  € 100,00  24 Gebr. Holleman Tienhoven  € 50,00  

11 R. en J. Brands Espel  € 50,00  25 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H.  € 50,00  

12 P.E. Munstege Nijkerkerveen  € 50,00  26 Jaap Mazee Ens  € 50,00  

13 B. Homma Balk  € 50,00  27 R.J. Oldekamp Assen  € 40,00  

14 G. Hamstra en Zoon Harderwijk  € 50,00  28    

  
 
Attractie 2 Bergerac 
 

      

   Prijs Naam Woonplaats Prijs Prijs Naam Woonplaats Prijs 

1 C.J. Schermer Castricum  € 350,00  9 Comb.Steenbeek & Zn. De Bilt  € 100,00  

2 N.J.Tetteroo Purmerend  € 250,00  10 A.C. Lammerts Hoofddorp  € 100,00  

3 A.G.van Blitterswijk Elst  € 150,00  11 J. Grootoonk Bant  € 50,00  

4 Jan Dirk van Egmond Katwijk a/d Rijn  € 100,00  12 W & B Wagteveld Tjalleberd  € 50,00  

5 Cees Nijdeken Rijssen  € 100,00  13 H. van de Roest Zwanenburg  € 50,00  

6 H. de Bree Soest  € 100,00  14 D Adema Sneek  € 50,00  

7 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht  € 100,00  15 Remy Rouw Volendam  € 50,00  

8 G. van der Loon Boelenslaan  € 100,00  16 P. Vreeling Bodegraven  € 50,00  

 

Gewonnen extra prijzen Bergerac 
 
Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 Cor Schermer Castricum Kristallen vaas www.duivendirect.nl 

 Cor Schermer Castricum Jaarabonnement Topwings Topwings 

 Cor Schermer Castricum DHP pakket twv 50,00 DHP Cultura 

 Cor Schermer Castricum Mok met opdruk Harjac B.V. 

2 Geerlings/van Duin Noordwijkerhout Plantenbak www.duivendirect.nl 

 Geerlings/van Duin Noordwijkerhout Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 A.Wildervank Nes-Ameland Opleermand www.duivendirect.nl 

 A.Wildervank Nes-Ameland Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Ron Voorn Edam Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 Nico Tetteroo Purmerend Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 F. Troelstra Heeg LED bouwlamp V.D.T. Soest 

41 Comb. van Kleef-Hol Geldermalsen zak voer Harjac B.V. 

     

 Auto/fiets poule   Vluchtsponsor 

    

 

1 Cor Schermer Castricum Elektrische fiets  

7 A.J. Kok Ijsselmuiden  verrassingsprijs  
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Bernard van der Horst, Groesbeek winnaar Marseille 

Op Marseille leken de omstandigheden in het voordeel van de Oostkant van het land. Met de eerste Internationale 

meldingen in de regio Saarland werd dit ook bewaarheid. Een melding rond de Luxemburgse grens overtrof deze 

meldingen ruim en dus was het wachten op de eerste Limburgse melding. Deze kwam reeds even voor 17.00 uur. 

De verwachting was dan ook een vlot verloop. Niets bleek echter minder waar. De volgende meldingen lieten in 

het Zuiden op zich wachten. De vraag was dan ook hoe het boven de rivieren zou uitpakken. Als om 18.50 uur de 

13-1926227 zijn gummi’s inlevert op het hok van Bernard van der Horst in Groesbeek is duidelijk dat hier sprake 

is van een sensationele melding, uiteindelijk goed voor een 4e Nationaal, 5e Internationaal, overwinning bij 

Stichting Marathon Noord, overwinning Fondunie 2000, overwinning Fiante, overwinning Superfondclub GOU en 

overwinning NIC Zetten. Het is dé kroon op een nu al geweldig seizoen voor Bernard. 

 

Kopduiven, daar draait het om in de duivensport. Aan de Grafwegen in Groesbeek worden deze in 2015 aan de 

lopende band binnengesleept, op regionaal maar ook op Nationaal niveau. Er wordt deelgenomen aan zowel 

ochtend- als middaglossingen en beide met zeer verdienstelijke resultaten. Een topper is de winnaar van Marseille 

zeker. Hij won in 2014 als jaarling al een 1e van de kring op Perigieux en 16e NPO tegen 3.112 duiven. Dit jaar 

was hij al succesvol op Aurillac met een 9e van de kring. Hij was toen Bernard’s 3e duif. Zijn vader kreeg Bernard 

van Marcel Jansen uit Ewijk, de man die jarenlang toonaangevend is op de middaglossingen in de regio en o.a. 

leider was van het 3-jarig klassement in de Fondspiegel een aantal jaren geleden. De moeder werd via een bon 

gekocht en komt van Gerrit Hendrix uit Ysselsteyn. Hierin de lijn van Anny's boy en Schallie van Grad Roeffen en 

zoon uit Grubbenvorst.  

 

In 1977 startte vader Jo met duiven aan de Grafwegen. Vanaf de tijd dat Bernard een keertje moest letten op een 

Ruffec is hij besmet met het duivenvirus, het is dan 1983. In de beginjaren speelt de combinatie op alle 

disciplines, maar vanaf 1996 wordt de overstap gemaakt naar de grote fond. De duiven die aan de basis lagen 

kwamen van Jan Voestermans uit Roermond, Peter en Jan Janssen en Jos van Gerven, allen dorpsgenoten uit 

Groesbeek. Nadien kwamen er de duiven bij van Marcel Jansen, Ewijk, John Willems, Ewijk en Edwin Hendriks uit 

Groesbeek. Met Edwin heeft Bernard een gezamenlijk kweekhok en zo wordt het nageslacht op 2 hokken getest. 

Om de hokken van extra kwaliteit te voorzien wordt links en rechts nog wat bijgehaald. Zo kwamen er duiven van 

René Wiche uit Eijsden uit de lijn van de 1e Nationaal Marseille en 1e Nationaal Tarbes. Van Piet Overkleeft en Jan 

de Wijs kwam o.a. een dochter van de 1e Nationaal Tarbes. De resultaten met deze duiven zijn veelbelovend en 

de laatste jaren zitten de prestaties nadrukkelijk in de lift, met name op Nationaal niveau. In 2008 hadden ze al 

de beste overnachtduif van Nederland met de ‘328’ die nog altijd op het kweekhok vertoeft. Bij het samenstellen 

van de kweekkoppels wordt de visie van Gert-Jan Beute ter harte genomen en wordt onder andere vastgesteld dat 

één van de duiven een echt kweekoog moet hebben. Verder gaat veel op gevoel en wordt gekeken naar 

afstandsgeschiktheid. In het najaar wordt nog wat gericht gekweekt uit inteeltkoppelingen om de stam verder 
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vast te leggen. De laatste jaren kwam vanwege gezondheidsproblemen van vader Jo de verzorging veelal voor 

rekening van Bernard. Jo is dit jaar helaas komen te overlijden na een periode van afnemende gezondheid. 

 

De duiven worden in het begin van het seizoen ingespeeld op weduwschap en vliegen het programma van de 

kring. Richting de vluchten worden de duiven gekoppeld en op stand gebracht. Dit jaar kregen ze Chateaudun, de 

2e dagfondvlucht, als verste opdracht in de voorbereiding. De ‘227’ zat samen met zijn duivin een 14 dagen te 

broeden toen hij een jong van 2 dagen kreeg ondergeschoven net voor de inkorving. Met name de duivin was hier 

enorm fel op, de doffer leek juist zijn aandacht te verleggen naar het overig op het hok zijnde vrouwelijke schoon. 

Samen werden ze ingekorfd met het bekende resultaat. De duivin, ook één van de beste duiven van Bernard, 

bleef helaas achter van Marseille, ook dat is duivensport. 

 
 
De duiven trainen hier verplicht zo’n half uur per dag waarbij alles van het nest wordt gepakt en naar buiten wordt 
gedirigeerd. Een skippybal is een goed hulpmiddel om de duiven in de lucht te houden. De voeding is van Beyers en 
wel de Koopman All-In-One mengeling. In het begin van het seizoen worden de duiven wat lichter gehouden met de 
Vandenabeele-mengeling. Doordat in de Koopman mengeling alles zit wordt er nog maar weinig aanvullends 
verstrekt. Enkel wat snoepzaad en Energy Plus de laatste dagen voor extra aanvulling van de vetten. De medische 
begeleiding is niet spannend, meestal individueel periodiek per duif met een pilletje. Dikwijls gaat dit op gevoel. 
 
De hokken zijn simpel en verdeelt in afdelingen met ruime verluchting door een open plafond. Ook de voorzijde van 
de winnaar is middels gaas ‘open’. Enkel als het echt koud is of als de wind erop staat dan wordt dit nog wel eens 
afgesloten. 
In Groesbeek is de duivensport de laatste jaren op een hoger niveau getild en hierbij stimuleren en ondersteunen de 
spelers elkaar. Jan Janssen was jarenlang de nestor van de fond in Groesbeek en zorgde met zijn duiven dat ook de 
‘jongelingen’ aan de bak kwamen. Inmiddels is hierin een bepaalde gelijkwaardigheid ontstaan waarbij elkaars 
duiven worden meegenomen voor inkorving of africhting en wordt zorggedragen dat elkaars klok wordt aan- en 
afgeslagen. Ondergetekende korfde bijvoorbeeld de ‘227’ in voor zijn succesvlucht vanuit Marseille.  
 
Het succes op Marseille is nog maar net verwerkt of het volgende dient zich al weer aan. Op Narbonne schittert 
Bernard met een 12e Nationaal! Van harte gefeliciteerd en met recht mogen we dan ook afsluiten met de tekst 
‘wordt vervolgd…………….’ 
 
Auteur 
Bas Weijers 
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STER sponsor Stichting Marathon Noord 2015 
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Uitslag Marseille  
 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid 

1 Bernard van der Horst Groesbeek 961867 2 3-1926227 18:50:33 1.316.663 

2 H.G.A. Hendriks Vinkeveen 1015640 2 2-1464506 20:36:29 1.214.166 

3 J.H. van 't Land Naarden 1025553 2 2-1428375 21:11:39 1.176.565 

4 Gebr. Jacobs Amstelveen 1021821 1 0-1501742 21:11:08 1.172.979 

5 N.J.Tetteroo Purmerend 1047948 1 1-1572846 21:59:28 1.139.735 

6 Dirk Altenaar Giesbeek 988557 1 2-1298961 21:13:00 1.132.367 

7 H.W. Bransen Putten 1018851 2 2-1285082 21:49:58 1.119.658 

8 G. Rigter Amstelveen 1025381 2 2-1446524 22:18:17 1.092.827 

9 J. Grootoonk Bant 1075117 2 3-1693286 6:26:31 1037.24 

10 Jelle Jellema Nijverdal 1028810 2 3-1755771 6:21:32 997.345 

11 C van Haarlem Terborg 981314 2 3-1913490 5:50:26 980.889 

12 Kees Droog Andijk 1073093 1 2-1488582 7:24:45 980.231 

13 P.J. vd Berg & Zn Benschop 992726 1 3-1018680 6:40:48 944.733 

14 Jos Siebum Weiteveen 1067543 2 2-4704441 8:14:31 932.74 

15 G. en J. van Nieuwamerongen Veenendaal 992856 1 3-1736393 7:04:51 923.716 

16 P.J. Westerlaken en Zn. Veenendaal 993669 1 3-3325090 7:22:21 909.675 

17 John Laan Beverwijk 1047854 2 3-1126144 8:31:58 901.794 

18 Tim Hage Woerden 1002533 1 9-1235017 7:46:18 898.085 

19 Comb. van den Berg Utrecht 998565 1 2-1404300 7:44:46 895.773 

20 Peter Verburg Woerdense Verlaat 1009475 1 3-1264952 7:57:40 895.189 

21 Joop ten Have Varsselder 977468 1 0-1394873 7:23:14 894.107 

22 Wim Diender Grafhorst 1054308 2 3-1690611 8:49:29 893.873 

23 Herman Brinkman Tuk 1078514 1 2-1119787 9:19:28 891.727 

24 Comb. Diesvelt - Wanders Loil-Didam 983908 1 0-1357473 7:34:42 890.656 

25 C.J. Schermer Castricum 1056251 1 1-1615827 8:57:23 889.562 
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Attractie 1 Marseille 
 

      Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Gebr. Jacobs Amstelveen € 300,00 15 J.W.Schreurs Nieuw Vennep € 50,00 

2 N.J.Tetteroo Purmerend € 200,00 16 Ad van Heyst Wychen € 50,00 

3 Dirk Altenaar Giesbeek € 100,00 17 Team Vollebregt Wassenaar € 50,00 

4 Kees Droog Andijk € 50,00 18 R. Timmermans Schellingwoude € 50,00 

5 P.J. vd Berg & Zn Benschop € 50,00 19 Duo de Groot-Leijen Egmond a.d Hoef € 50,00 

6 Tim Hage Woerden € 50,00 20 P. Heikamp Zetten € 50,00 

7 Comb. van den Berg Utrecht € 50,00 21 Bennie de Vries Bolsward € 50,00 

8 Joop ten Have Varsselder € 50,00 22 Bas Weijers Groesbeek € 50,00 

9 Herman Brinkman Tuk € 50,00 23 John Hartjes Ulft € 50,00 

10 Comb. Diesvelt - Wanders Loil-Didam € 50,00 24 Gerard Schalkwijk Lopik € 50,00 

11 C.J. Schermer Castricum € 50,00 25 Sven van Houten IJsselstein € 50,00 

12 Paul van den Boogaard Kamerik € 50,00 26 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder € 50,00 

13 J.W.H. Janssen Groesbeek € 50,00 27 B. Homma Balk € 50,00 

14 J.S. Outhuijse Harlingen € 50,00 28 Dick van Dam Zegveld € 10,00 

  
 
Attractie 2 Marseille 
 

      

   Prijs Naam Woonplaats Prijs Prijs Naam Woonplaats Prijs 

1 Bernard van der Horst Groesbeek € 200,00 11 John Hardebol Castricum € 50,00 

2 H.W. Bransen Putten € 150,00 12 Bert Meijer Klazienaveen € 50,00 

3 J. Grootoonk Bant € 100,00 13 Tim Hage Woerden € 50,00 

4 Jelle Jellema Nijverdal € 50,00 14 Bas Weijers Groesbeek € 50,00 

5 C van Haarlem Terborg € 50,00 15 T Willems Balgoij € 50,00 

6 Jos Siebum Weiteveen € 50,00 16 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam € 50,00 

7 P. Heikamp Zetten € 50,00 17 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50,00 

8 Duo de Groot-Leijen Egmond a.d Hoef € 50,00 18 O. Pals Bovenkerk € 50,00 

9 C.J. Schermer Castricum € 50,00 19 T. Maassen Amersfoort € 50,00 

10 H.B. Wegh Lochem € 50,00 20 Pieter Woord Urk € 8,00 

 

Gewonnen extra prijzen Marseille 
 
Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 B. van der Horst Groesbeek Kristallen vaas www.ulamo.nl 

 B. van der Horst Groesbeek Jaarabonnement Topwings Topwings 

 B. van der Horst Groesbeek DHP pakket twv 50,00 DHP Cultura 

 B. van der Horst Groesbeek Mok met opdruk Harjac B.V. 

2 H.Hendriks Vinkeveen Plantenbak www.ulamo.nl 

 H.Hendriks Vinkeveen Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 J. van 't Land Naarden Opleermand www.ulamo.nl 

 J. van 't Land Naarden Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Gebr. Jacobs Nes a.d. Amstel Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 N. Tetteroo Purmerend Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 Jelle Jellema Nijverdal LED bouwlamp V.D.T. Soest 

41 Duo de Groot-Leijen Egmond a.d. Hoef zak voer Harjac B.V. 

    

 

 Auto/fiets poule   

    

4 Gebr. Jacobs Nes a.d. Amstel  Elektrische fiets  

7 H.W. Bransen Putten  verrassingsprijs  
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Tim Hage wint Cahors bij SMN en de eerste in Sector 2 

Na een dag uitstel werden een dikke 12000 duiven uit de sectoren 2, 3 en 4 in Cahors gelost om 13.30 uur. Dat 

uitstel was terecht, want een buienfront boven België en Frankrijk op de vrijdag en een stormdepressie op de 

zaterdagmiddag boven Nederland teisterden de vlieglijn. De duiven zijn er mooi achteraan gevlogen wat zorgde 

voor een vlot concours.  Met een west noordwesten wind gelost en onderweg toch een beetje meer west en zuid in 

de windrichting kwamen de duiven tot mooie snelheden. Deze laatste van de 3 Marathon Noord middaglossing 

vluchten wordt dus gewonnen door Tinker Bell van Tim Hage uit Woerden. Deze topduivin speelde al dit jaar de 9e 

in de Sector 2 op Tarbes (2 weken voor Cahors..).  Ze stond als eerste getekende. Totaal de 2de over de gehele 

lossing van de sectoren 2, 3 en 4. Alleen de 3de getekende van Benno Kastelein uit Hengelo was Tinker Bell voor. 

Maar helaas voor Benno tellen alleen de 1e en 2de getekenden bij de Marathon Noord. 

De aankomst 

Om 06.03 werd Tinker Bell geklokt op een afstand van 917 

kilometer. Tim had ook duiven mee op Narbonne, dus toen Tinker 

Bell als een kogel uit het zuiden aankwam dacht hij eerst dat het 

zijn eerste van Narbonne zou zijn. Bij de landing op de klep zag 

hij dat het deze superduivin was. Tim had ongeveer 90 minuten 

om te bekomen van de aankomst want toen diende de eerste duif 

van Narbonne zich aan. 

Tim Hage 

Tim is begin 50 en een druk bezet man. Hij woont met zijn vrouw 

en kinderen aan de rand van Woerden. Hij heeft zeer succesvol 

programma gespeeld totdat het besef kwam het gezin aandacht 

te kort kwam. Toen is de keuze gemaakt om overnacht te gaan spelen. Inmiddels worden alle marathonvluchten, 

dus zowel NPO als ZLU  ingekorfd. Er worden geen grote aantallen ingekorfd, maar er worden wel hoge 

prijspercentages behaald. Tim is zeer gedreven en wil graag gaan voor de top. Hij kan geen antwoord geven 

waarom het juist dit jaar bijzonder goed gaat. 

 

De winnende duif 

Tinker Bell is een duivin van 2013 en speelde als jaarling prijs van 

Bordeaux ZLU. Toen was er ook ‘smorgens vroeg om 05.14 uur. Ze komt 

uit een kleinzoon van de karaat van Anton Schalkwijk keer een 

kleindochter van Tim zijn Koutersduivin. Het is een middelgrote gespierde 

duivin met een enorme drang naar haar nest. 

Ze werd op Cahors ingekorfd op en jong van een dag of 14. Ze werd tegen 

de gewoonte in toch ingekorfd op Cahors, omdat ze dermate goed in vorm 

was dat Tim als liefhebber dit niet kon weigeren. Normaal worden duiven 

maar 2 maal op een overnacht gespeeld. 

Het soort van Tim 

De basis werd gehaald in 2003 bij de combinatie van Dongen – de Bruyn in Sliedrecht. In dat jaar is er 

overgeschakeld van het programmaspel naar de overnacht. De Vitesse/Midfond duiven zijn naar zijn broer gegaan 

en de dagfond duiven bleven. Deze werden gekruist met de duiven uit Sliedrecht. Natuurlijk zijn er later duiven 

bijgekomen van andere toppers zoals Peter de Haan. Er werd en wordt vooral gekeken naar prijspercentages en 

kopprijzen als er duiven worden bijgehaald. In alle duiven op het vlieghok is een vleug van de oude dagfond 

duiven te vinden. Soms 25%, soms 12,5% maar altijd zit het er nog in. Volgens Tim één van de redenen dat hij 

vaak ‘s avonds of ‘s morgens vroeg duiven kan draaien. Dit soort duiven is ook in staat om op 600 kilometer met 

noordenwind een 1e te spelen op de dagfond. 

 

Het hok 

Het hok van Tim is 8 meter lang en aan de buitenkant van steen. Van binnen een afdeling voor de duivinnen, de 

nestduiven, weduwnaars en de jongen. Er gaan zowel weduwnaars mee als nestduiven op de vluchten. Op de 

vloer liggen roosters en ook de broedhokken zijn voorzien van roosters. In beide vliegafdelingen hangt er een ATX 
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plaat aan het plafond. Het hok is vrij donker en heeft ondanks de lage kap een prima verluchting. De dakpannen 

zijn hetzelfde als die van de huizen. Van nature zijn deze pannen redelijk gesloten, maar doormiddel van stokjes 

en pijpjes worden er openingen tussen de pannen gecreëerd. Maximaal kan er gespeeld worden met 20 koppels 

nestduiven en 22 weduwnaars. Maar aan het begin van seizoen zijn nooit alle broedhokken bezet. 

 

De verzorging 

Door een drukke baan wordt er efficiënt met de tijd omgegaan. Dus het loslaten van de duiven gebeurt ‘smorgens 

voor en ‘savonds na het werk.  De duiven worden in het voorjaar verduisterd. Deze verduistering wordt een aantal 

weken voor Bordeaux/Agen ZLU opgeheven. Dat is volgens Tim ook de reden waarom het begin van het 

marathonseizoen de prestaties minder zijn. 

Tim is tegen het wilde gebruik van medicijnen. Er wordt dus niet blind gekuurd en er is geen vast schema. Alles is 

wel in huis als hij in moet grijpen. Hij komt regelmatig bij dr Marien en is daar erg tevreden over. Is er niets, dan 

krijgen ze niets, als er wel wat is dan wordt er in overleg ingegrepen. De duiven worden in de dagen voor 

inkorving meestal één of twee keer een 10 tot 30 kilometer weggebracht en om de 3 minuten gelost. Alles wordt 

genoteerd en de resultaten worden meegenomen in de volgorde van de getekende en of de duif meegaat of niet. 

Tinker Bell had bij deze laatste opleer de afstand in 4 minuten korter afgelegd dan de andere hokgenoten en dat 

gaf de doorslag om haar toch mee te geven. De jongen krijgen het hele programma tot en met de laatste 

nationale vlucht. Deze zijn ook verduisterd. 

Auteur 
Arjan van Gent 
 

Uitslag Cahors 
 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid  Punten  

1 Tim Hage Woerden 917117 1 3-1276311 6:03:10 1628,500 1000,00 

2 Piet van Straten Vianen 910397 2 2-1644434 7:21:25 1419,345  999,99  

3 M.Hekman Den Ham 995828 1 3-1735915 8:40:39 1381,849  999,97  

4 G. van der Loon Boelenslaan 1056395 1 1-4231939 9:26:52 1377,537  999,94  

5 Ronnie Leusink Engwierum 1073996 1 2-1022563 9:40:16 1376,452  999,90  

6 Bert Meijer Klazienaveen 1034449 1 1-4708922 10:14:48 1269,574  999,85  

7 N. de Fouw Bant 1007606 1 3-1692787 10:14:25 1237,208  999,79  

8 A. Roes Ulft 932472 2 3-1912544 9:25:21 1218,360  999,72  

9 C.H.G.M. Peters Didam 931334 1 2-9092779 9:26:57 1214,333  999,64  

10 Henk Bos Purmerend 962081 1 1-5007046 9:53:23 1212,632  999,55  

11 B. van den Bovenkamp Doetinchem 938320 2 9-1833715 9:38:02 1206,015  999,45  

12 Mevr. A Laan Hoogkarspel 988134 1 3-1105490 10:21:13 1203,256  999,34  

13 Eddy Bloemen Staphorst 1008688 2 9-4775671 10:40:09 1200,603  999,22  

14 L. Wilpstra Boerakker 1064586 1 1-4229661 11:28:08 1198,676  999,09  

15 Simon IJnsen Hollum-Ameland 1075215 1 3-1586770 11:45:14 1187,777  998,95  

16 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 1057615 2 2-1025904 11:33:02 1184,292  998,80  

17 Bas Jansen Zutphen 953256 2 3-1860544 10:04:58 1184,218  998,64  

18 Vokko Brugge De Rijp 965211 1 3-1115369 10:17:44 1180,347  998,47  

19 G.J. van Vilsteren Zwolle 989077 1 0-1166950 10:38:09 1180,075  998,29  

20 E. Looijen Amerongen 920584 2 4-1735706 9:43:10 1175,462  998,10  

21 H. van Dam Doetinchem 938444 1 3-1885608 9:58:44 1174,915  997,90  

22 Gebr. Hendriks Zeist 924517 1 1-1529551 9:46:57 1174,807  997,69  

23 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek 982491 2 3-1848190 10:36:35 1174,409  997,47  

24 Piet Eeuwes Huissen 924507 1 3-1898097 9:49:36 1170,856  997,24  

25 Aart Hup Oene 969959 1 1-1361055 10:31:30 1166,520  997,00  
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Attractie 1 Cahors 
 

      Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 Tim Hage Woerden  € 450,00  15 Cees Nijdeken Rijssen  € 50,00  

2 M.Hekman Den Ham  € 350,00  16 John Aretz Steggerda  € 50,00  

3 G. van der Loon Boelenslaan  € 250,00  17 J. Grootoonk Bant  € 50,00  

4 Bert Meijer Klazienaveen  € 150,00  18 Jos van Schaik Amstelveen  € 50,00  

5 N. de Fouw Bant  € 150,00  19 J.C.Roelofs Alkmaar  € 50,00  

6 C.H.G.M. Peters Didam  € 100,00  20 Gurbe van der Schaaf Emmen  € 50,00  

7 Henk Bos Purmerend  € 100,00  21 J. Dekkers Nijverdal  € 50,00  

8 Simon IJnsen Hollum-Ameland  € 100,00  22 Ben Geerts Ulft  € 50,00  

9 Gebr. Hendriks Zeist  € 100,00  23 P. Romkes Urk  € 50,00  

10 Aart Hup Oene  € 100,00  24 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt  € 50,00  

11 Toon van Vliet Aarlanderveen  € 50,00  25 Comb. J.H. v. Blokker Den Helder  € 50,00  

12 G. Hamstra en Zoon Harderwijk  € 50,00  26 Roelof van Looij Zuidveen  € 50,00  

13 Combinatie Verwaaijen Deest  € 50,00  27 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee  € 40,00  

14 Gerard Kok IJsselmuiden  € 50,00  28    

  
 
Attractie 2 Cahors 
 

      

   Prijs Naam Woonplaats Prijs Prijs Naam Woonplaats Prijs 

1 Piet van Straten Vianen  € 350,00  9 Herman Brinkman Tuk  € 100,00  

2 Bart van den Bovenkamp Doetinchem  € 250,00  10 J. Willems Nijverdal  € 100,00  

3 Eddy Bloemen Staphorst  € 150,00  11 K. van Nieuwenhuijzen Amersfoort  € 50,00  

4 E. Looijen Amerongen  € 100,00  12 Comb. Seelen Borne  € 50,00  

5 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek  € 100,00  13 comb. van Kleef-Hol Geldermalsen  € 50,00  

6 J. Grootoonk Bant  € 100,00  14 John Aretz Steggerda  € 50,00  

7 Gebr.Löwik Almelo  € 100,00  15 B. v. Holland en Zn. Ede  € 50,00  

8 Comb. de Gunst 't Harde  € 100,00  16 Comb. Niks Westerhaar  € 50,00  

 

Gewonnen extra prijzen Cahors 
 
Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 Tim Hage Woerden Kristallen vaas www.dekruisberg.nl 

 Tim Hage Woerden 3-sterren hotel overnachting www.dekruisberg.nl 

 Tim Hage Woerden Jaarabonnement Topwings Topwings 

 Tim Hage Woerden DHP pakket twv 50,00 DHP Cultura 

 Tim Hage Woerden Mok met opdruk Harjac B.V. 

2 Piet van Straten Vianen Plantenbak www.dekruisberg.nl 

 Piet van Straten Vianen Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 M.Hekman Den Ham Opleermand www.dekruisberg.nl 

 M.Hekman Den Ham Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

4 G. van der Loon Boelenslaan Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

5 Ronnie Leusink Engwierum Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

10 Henk Bos Purmerend LED bouwlamp V.D.T. Soest 

41 Cees Nijdeken Rijssen zak voer Harjac B.V. 

    

 
 

 Auto/fiets poule   

    

1 Tim Hage Woerden  Elektrische fiets  

7 G. van der Loon Boelenslaan  verrassingsprijs  
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Jurrian van Amerongen wint Perpignan bij Marathon Noord 

 

Bij het kampioenschap van de Stichting Marathon Noord tellen de twee bovenste van de lijst. Voor het 
kampioenschap van de Ochtendlossing tellen Barcelona, Marseille en Perpignan. Jurrian van Amerongen had een 
bewezen duivin op kale jonkies zitten en op 8 oude pennen staan. Geen enkele duif stond er beter voor. Hij 
besloot alleen haar te spelen en de onervaren duiven naar Bergerac te doen. Het pakte geweldig uit. Zijn 
Perpignan-duivin speelde de 19e nationaal en de eerste van Marathon Noord. Op Bergerac pakte hij de 5e prijs in 
afdeling 7 en haalde hij 12 prijzen van de 22 Bergerac-duiven. De meeste duiven van die 22 waren jaarlingen. Dit 

maakt het verhaal nog knapper. In de Marathon Noord versloeg Jurrian op Perpignan Ton Willems uit Balgoy nipt. 
Ton maakte een geweldig seizoen door, met vooral een mooie uitslag op Barcelona. Nummer drie van de 
Marathon Noord op Perpignan was Levi van der Weijden uit Hoogkarspel, die de week ervoor nationaal Narbonne 
won. Een prachtig podium op Perpignan bij de Marathon Noord. 
  
De winnende liefhebber en zijn duivenstam 
Jurrian van Amerongen uit Bunnik is een vaste gast tussen de kampioenen in groot verband. In de afdeling, 

Fondunie 2000 en ook bij de ZLU staat hij regelmatig bij de kampioenen. Ook bij de Marathon Noord stond hij al 
eens op het erepodium. Een aantal jaren terug was hij 2e Kampioen Ochtendlossing. Jurrian heeft een sterke stam 

duiven opgebouwd uit de beste duiven die in 
Nederland te vinden zijn. In eerste instantie 
waren dit de Van Houten-duiven uit 
IJsselstein. Later kwamen daar vooral de 

duiven bij van Gerard van Tuyl uit Hellouw. 
Deze stam werd aangevuld met wat goede 
kwekers zoals ‘Zoon Opa’ via Gilbert van den 
Berg uit Utrecht (soort van Harry Brakelé uit 
Maarssen) en een goede duivin van Jozef 
Poelstra uit Utrecht. Op dit moment wordt er 
nog geprobeerd wat duiven in te kruisen via 

Tom van der Kamp uit Wijk bij Duurstede 

(soort van Ko van Dommelen) en Martin 
Vinkenborg uit Volendam. De laatste 
aankopen komen via Louw van den Berg uit 
Urk. En ik zal er vast wat vergeten zijn, want 
als Jurrian ergens versterking denkt te kunnen 
halen, gaat deze dertiger dat proberen. In 

Maarssenbroek heeft Jurrian samen met 
Richard Kuijer tien kweekboxen waar goede 
kweekkoppels in huizen. 

 
De winnende duif 
De winnende duif is gekweekt door duivenmaatje Jay Lissenberg uit Utrecht. De vader is een product van een 

samenkweek tussen een duif van Jurrian (won o.a. 6e nationaal Perpignan en werd twee keer in de nacht geklokt 

van deze vlucht) en de NPO-winnares van Perigueux van Jay. De moeder van deze Perpignan-duivin komt van Piet 
de Vogel. De vader is van de Gebr. Saya en kweekte al een goede Bordeaux-duif en de moeder is een dochter van 
de Vale Beer. Deze moeder kweekte al twee topvliegers voor de vlucht Bordeaux. Het Perpignan-duivinnetje won 
op Perpignan haar 4e prijs op de ZLU. Vorig jaar won ze als jaarling prijs op Agen (178e nationaal) en Perpignan 
(619e nationaal) en dit jaar won ze ook prijs op Agen (227e nationaal). 
 

Het systeem in het kort 
Jurrian speelt zijn vliegduiven, na het spenen van een rondje jongen of na het doodbroeden, in op weduwschap. 
Daarna worden ze per vlucht op een mooie stand gezet. Na thuiskomst wordt het nest niet verbroken, maar gaan 
ze verder met de neststand van inkorving. De duiven die per vlucht mooi zijn en goed zitten, worden op de 
volgende vlucht gespeeld. De jongen worden als het even kan goed ingespeeld op de jonge duivenvluchten, zodat 
ze wat ervaring meenemen als oude duif. Voor het seizoen worden de duiven geënt tegen paratyphus naast de 
verplichte paramixo-enting. Verder worden ze voor het fondseizoen gecontroleerd op het geel en ornithose. Als 

het nodig is, worden ze behandeld … anders niet. Na thuiskomst van een grote fondvlucht krijgen ze of 2 dagen 

een geelpil of 2 dagen een orini-pil. 
  
Tot Slot 
Jurrian heeft de duiven bij zijn moeder achter het huis. Inmiddels heeft hij zelf het ouderlijk nest verlaten en 
woont hij samen met zijn vriendin even verderop in Bunnik. Jurrian kende een prachtig slot van het 

Marathonseizoen. Hij won de 5e Bergerac van afdeling 7 en won Perpignan bij de Marathon Noord en de 
19enationaal met 1 duif mee. Een mooier slot kun je je zelf niet wensen. Jur, geniet er maar mooi een 
winterseizoen van na en nogmaals gefeliciteerd met deze mooie resultaten !!! 
 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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 Uitslag Perpignan  
 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid 

1 A.J. van Amerongen Bunnik 1064592 1 3-1032605 9:30:38 915,673 

2 T Willems Balgoij 1041221 2 2-1369742 9:18:42 904,871 

3 Levi van der Weijden Hoogkarspel 1133834 1 2-5206792 11:03:45 902,914 

4 Poelstra & Znn Utrecht 1064485 1 2-1402293 9:52:15 898,870 

5 J.S. Outhuijse Harlingen 1188287 1 0-1058177 12:11:07 898,097 

6 J.W.Schreurs Nieuw Vennep 1080883 2 9-1019304 10:12:12 897,594 

7 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam 1092858 1 9-1012018 10:39:05 887,721 

8 C.J. van der Laan Castricum 1113587 1 1-1626555 11:03:14 887,166 

9 G. Rigter Amstelveen 1087233 1 2-1446532 10:41:22 881,517 

10 Comb. Bosman Doetinchem 1068508 2 2-1318723 10:22:43 879,635 

11 Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef 1120295 1 9-1047536 11:31:27 872,877 

12 Piet Eeuwes Huissen 1060029 2 0-1376867 10:33:05 865,282 

13 H.B. Wegh Lochem 1095173 2 1-1378348 11:20:37 860,578 

14 Jelle Jellema Nijverdal 1114243 1 3-1755771 11:43:51 859,855 

15 Jelle Jellema Nijverdal 1114243 2 8-2027077 11:47:04 857,726 

16 Team Vollebregt Wassenaar 1065749 1 2-1551098 10:51:10 857,286 

17 E.W. van Aalten Huissen 1059747 2 3-1886531 10:44:52 856,810 

18 B. Homma Balk 1160427 1 2-1378621 12:49:32 852,301 

19 Flip Hoogervorst Ter Aar 1073029 2 3-1275763 11:08:06 851,543 

20 Gertjan van Houten IJsselstein 1058410 1 2-1387126 10:52:38 850,390 

21 J. de Beukelaer Aalten 1070466 2 3-1864661 11:07:13 850,105 

22 H.W. Bransen Putten 1091265 2 3-1852579 11:34:52 848,002 

23 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht 1077988 2 1-1584060 11:22:06 846,078 

24 Ed Maat Limmen 1115616 2 2-1475718 12:07:44 845,334 

25 O. Pals Bovenkerk 1085775 2 3-1441709 11:32:37 845,223 

 

 

 

Attractie 1 Perpignan 
 

      Nr. Naam Woonplaats Prijs Nr. Naam Woonplaats Prijs 

1 A.J. van Amerongen Bunnik € 300,00 15 Piet Eeuwes Huissen € 50,00 

2 Levi van der Weijden Hoogkarspel € 200,00 16 Comb. Zwaan Rijnsburg € 50,00 

3 Poelstra & Znn Utrecht € 100,00 17 R. Timmermans Schellingwoude € 50,00 

4 J.S. Outhuijse Harlingen € 50,00 18 J.D. van Egmond Katwijk a/d Rijn € 50,00 

5 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam € 50,00 19 H.B. Wegh Lochem € 50,00 

6 C.J. van der Laan Castricum € 50,00 20 Vertelman & Zn Hoogkarspel € 50,00 

7 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef € 50,00 21 John van Klink Oude Wetering € 50,00 

8 Jelle Jellema Nijverdal € 50,00 22 Herman Brinkman Tuk € 50,00 

9 Team Vollebregt Wassenaar € 50,00 23 Rob van der Wal Mijdrecht € 50,00 

10 B. Homma Balk € 50,00 24 Bennie de Vries Bolsward € 50,00 

11 Gertjan van Houten IJsselstein € 50,00 25 Willem Mulderij Vinkenbuurt € 50,00 

12 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht € 50,00 26 C.J. Schermer Castricum € 50,00 

13 G.A. de Jong Roelofarendsveen € 50,00 27 E.L.T. Hendriks Groesbeek € 50,00 

14 W. Kuijt Lunteren € 50,00 28 M.Jacobs Bennekom € 10,00 
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Attractie 2 Perpignan 
 

Prijs Naam Woonplaats Prijs Prijs Naam Woonplaats Prijs 

1 T Willems Balgoij € 200,00 11 O. Pals Bovenkerk € 50,00 

2 J.W.Schreurs Nieuw Vennep € 150,00 12 Kees Droog Andijk € 50,00 

3 Comb. Bosman Doetinchem € 100,00 13 Team Vollebregt Wassenaar € 50,00 

4 Piet Eeuwes Huissen € 50,00 14 C.J. van der Laan Castricum € 50,00 

5 H.B. Wegh Lochem € 50,00 15 Jay Lissenberg Utrecht € 50,00 

6 Jelle Jellema Nijverdal € 50,00 16 Jan van Straten Utrecht € 50,00 

7 Flip Hoogervorst Ter Aar € 50,00 17 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt € 50,00 

8 H.W. Bransen Putten € 50,00 18 R. Timmermans Schellingwoude € 50,00 

9 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht € 50,00 19 C van Haarlem Terborg € 50,00 

10 Ed Maat Limmen € 50,00 20 Jos den Oudsten Lopik € 8,00 

 

Gewonnen extra prijzen Perpignan 
 
Nr. Winnaar Woonplaats Prijs Aangeboden door 

1 A.J. van Amerongen Bunnik Kristallen vaas www.sawasdee-healthcare.nl 

 A.J. van Amerongen Bunnik Jaarabonnement Topwings Topwings 

 A.J. van Amerongen Bunnik DHP pakket twv 50,00 DHP Cultura 

 A.J. van Amerongen Bunnik Mok met opdruk Harjac B.V. 

 A.J. van Amerongen Bunnik Tegoedbon spa/massagebehandeling www.sawasdee-healthcare.nl 

2 T. Willems Balgoij Plantenbak www.sawasdee-healthcare.nl 

 T. Willems Balgoij Vleespakket Slagerij v.d. Bovenkamp 

 T. Willems Balgoij Tegoedbon spa/massagebehandeling www.sawasdee-healthcare.nl 

3 Levi van der Weijden Hoogkarspel Opleermand www.sawasdee-healthcare.nl 

 Levi van der Weijden Hoogkarspel Vaar tegoedbon  Botenverhuur de Rijnstroom 

 Levi van der Weijden Hoogkarspel Tegoedbon spa/massagebehandeling www.sawasdee-healthcare.nl 

4 Comb. Poelstra & Znn Utrecht Vispakket t.w.v. 50,00 Vishandel de Vakman 

 Comb. Poelstra & Znn Utrecht Tegoedbon spa/massagebehandeling www.sawasdee-healthcare.nl 

5 J.S. Outhuyse Harlingen Tas levensmiddelen Coop Supermarkten 

 J.S. Outhuyse Harlingen Tegoedbon spa/massagebehandeling www.sawasdee-healthcare.nl 

10 Comb. Bosman Doetinchem LED bouwlamp V.D.T. Soest 
Harjac B.V. 
 

41 J. van Klink Oude Wetering zak voer 

    

 Auto/fiets poule   

    

1 A.J. van Amerongen Bunnik  Elektrische fiets  

3 Levi van der Weijden Hoogkarspel verrassingsprijs  
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Eindstand en winnaars geldprijzen middaglossingen 
     
Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 

 1 Cees Nijdeken Rijssen 2.989,54 € 1.000 
2 Gebr. Bierhof Leuvenheim 2.982,84 € 500 
3 Combinatie Verwaaijen Deest 2.964,42 € 400 
4 J. Grootoonk Bant 2.963,76 € 250 
5 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 2.957,58 € 200 
6 Gerard Griffioen Zevenhoven 2.956,80 € 150 
7 P. Vreeling Bodegraven 2.951,51 € 125 
8 T. Koele & Zn Wezep 2.941,13 € 100 
9 W.L. Buys Elden 2.934,54 € 100 
10 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee 2.925,63 € 100 
11 Jaap Mazee Ens 2.923,91 € 75 
12 Roelof van Looij Zuidveen 2.915,82 € 75 
13 C.J. Schermer Castricum 2.906,70 € 75 
14 John Hartjes Ulft 2.897,04 € 75 
15 Comb. de Gunst 't Harde 2.893,48 € 75 
16 G.J. van Vilsteren Zwolle 2.890,98 € 50 
17 A. Roes Ulft 2.890,62 € 50 
18 B.J.F. Pelle Hengevelde 2.882,03 € 50 
19 Simon Kuipers Oudega (Sm.) 2.873,90 € 50 
20 K. van Nieuwenhuijzen Amersfoort 2.873,29 € 50 
21 Herman Brinkman Tuk 2.867,52 € 50 
22 Comb.J.Stern Ulft 2.853,00 € 50 
23 Jan van Straten Utrecht 2.839,61 € 50 
24 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout 2.838,11 € 50 
25 Jaap Luitjens Alkmaar 2.830,94 € 50 
26 W. Weerink Wierden 2.825,25 € 50 
27 W. Glas Limmen 2.821,40 € 50 
28 H.Elsweyer Borken Burlo 2.820,71 € 50 
29 Comb Slotboom Utrecht 2.817,86 € 50 
30 Eddy Bloemen Staphorst 2.816,78 € 50 
31 J. Willems Nijverdal 2.812,88  
32 Albert Lensen Ruinen 2.805,08  
33 J.G. Wiering Veenhuizen 2.801,45  
34 D.Jansen Kampen 2.798,33  
35 Frans Bosma IJmuiden 2.795,60  
36 H Zwiers Den Ham 2.793,87  
37 Konijn-Webster Alkmaar 2.783,87  
38 Toon van Vliet Aarlanderveen 2.779,83  
39 Geert Tiemes Didam 2.779,78  
40 Comb. Seelen Borne 2.777,28  
41 F.G.A. Duis Spijk (Gld) 2.777,10  
42 G. van der Loon Boelenslaan 2.776,63  
43 Comb. Bosman Doetinchem 2.774,60  
44 Comb J.Hommes en Zonen Akersloot 2.772,34  
45 Bert Hooijer Grouw 2.750,87  
46 W. Wittebol Oosterwolde 2.747,12  
47 Vincent Vork Noorden 2.746,50  
48 Evers, Wim & Michel Didam 2.713,55  
49 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 2.713,19  
50 J.C.Roelofs Alkmaar 2.712,59  

 

Jaap Mazee, Ens winnaar Criterium der Azen middaglossingen 
 
Nr Naam Woonplaats St.Vinc 1 St.Vinc 2 Ber 1 Ber 2 Cah 1 Cah 2 Totaal 

1 Jaap Mazee  Ens 999,99 688,75 981,70 905,47 942,22 912,22 5.430,35 

2 Cees Nijdeken Rijssen 999,45 996,49 998,29 997,47 991,80 000,00 4.983,50 

3 T.Koele & Zn. Wezep 999,94 999,55 987,75 000,00 953,44 936,72 4.877,40 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Schermer Hoveniers Jaap Mazee Ens 

Hoge drukreiniger     Schermer Hoveniers Jaap Mazee Ens 

 

 

 

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

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Cees Nijdeken Rijssen 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord Cees Nijdeken Rijssen 

  Mega systeem Deil Electronics Cees Nijdeken Rijssen 

2 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Gebr. Bierhof Leuvenheim 

  Meubelcheque twv 250,00 Eijerkamp wooninspiratie Gebr. Bierhof Leuvenheim 

3 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Comb.Verwaaijen Deest 

  Samsung Galaxy tab4 Gebra Infra Comb.Verwaaijen Deest 

4 Nikon Coolpix camera Makelaardij Jacobs J.Grootoonk Bant 

5 Pakket t.w.v. 100,00 GPS Auctions Comb.Steenbeek & Zn. De Bilt 

6 Waardebon t.w.v. 50,00 Deil Electronics BV Gerard Griffioen Zevenhoven 

7 3 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink P.Vreeling Bodegraven 

8 2 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink T.Koele & Zn. Wezep 

9 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. W.L. Buys Elden 

10 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee 

11 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Jaap Mazee Ens 

12 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Roelof van Looij Zuidveen 

13 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. C.J. Schermer Castricum 

14 2x tegoedbon zak voer  Eemland diervoeders John Hartjes Ulft 

15 2x tegoedbon zak voer Eemland diervoeders Comb. de Gunst ‘t Harde 

16 Werkbank 100kg VDT G.J. van Vilsteren Zwolle 

17 Werkbank 100kg VDT A.Roes Ulft 

18 Werkbank 100kg VDT B.J.F. Pelle Hengevelde 

19 Tas levensmiddelen Coop supermarkten Simon Kuipers Oudega 

20 Tas levensmiddelen Coop supermarkten K. van Nieuwenhuijzen Amersfoort 

 
 

    

Cees Nijdeken, Rijssen winnaar duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 

 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer St. Vincent Bergerac Cahors Totaal 

1 Cees Nijdeken Rijssen 0-1237284 999,45 998,29 991,80 2989,54 

2 Gebr.Bierhof Leuvenheim 0-1269875 999,85 998,95 984,04 2982,84 

3 Gerard Griffioen Zevenhoven 1-1771142 991,39 996,22 969,19 2956,80 
 

 
 
 
     

 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Van Doorn schildersbedrijf Cees Nijdeken Rijssen 

Hoge drukreiniger Van Doorn schildersbedrijf Cees Nijdeken Rijssen 

    Gerard Griffioen heeft de beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 
 

Nr. Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 
1 Gerard Griffioen Zevenhoven 1-1771142 7 6801,62 

2 W.L. Buys Elden 9-1911954 6 5861,28 

3 Comb. Bosman Doetinchem 1-1430636 6 5435,84 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 
Kristallen vaas Arc en Ciel Service Gerard Griffioen Zevenhoven 

Hoge drukreiniger Arc en Ciel Service Gerard Griffioen Zevenhoven 
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Eindstand en winnaars geldprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Liefhebber Woonplaats Punten Geldprijs 

1 Duo de groot-Leijen Egmond aan de Hoef 2.992,67 € 1.000  

2 Team Vollebregt Wassenaar 2.991,48 € 500  

3 Jelle Jellema Nijverdal 2.991,23 € 400  

4 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 2.990,24 € 250  

5 Coen van Haarlem Terborg 2.985,92 € 200  

6 R.Timmermans Schellingwoude 2.983,99 € 150  

7 T.Willems Balgoij 2.982,28 € 125  

8 B. van der Horst Groesbeek 2.981,15 € 100  

9 N.J. Tetteroo Purmerend 2.979,89 € 100  

10 Kees Droog Andijk 2.978,13 € 100  

11 C.J. Schermer Castricum 2.976,71 € 75  

12 Bennie de Vries Bolsward 2.967,56 € 75  

13 J.H. van ’t Land Naarden 2.966,73 € 50  

14 J.S. Outhuijse Harlingen 2.962,85 € 50  

15 Jay Lissenberg Utrecht 2.958,50 € 50  

16 Comb. Verweij-de Haan Mijdrecht 2.958,16 € 50  

17 Ed Maat Limmen 2.954,43 € 50  

18 H.G.A. Hendriks Vinkeveen 2.950,56 € 50  

19 Piet Eeuwes Huissen 2.946,31 € 50  

20 T.Maassen Amersfoort 2.942,22 € 50  

21 Paul van den Boogaard Kamerik 2.940,78  

22 Gebr.Jacobs Nes aan de Amstel 2.940,56  

23 Jan van Straten Utrecht 2.927,83  

24 Marcel Tromp Egmond-Binnen 2.922,99  

25 H.W. Bransen Putten 2.919,98  
 

Team Vollebregt, Wassenaar beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer Prijzen Punten 

1 Team Vollebregt Wassenaar 2-1551098 5 4964,84 

2 Team Vollebregt Wassenaar 1-1672993 4 3985,58 

3 Hein van Gurp Heino 8-1086854 4 3949,11 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Marcel Tromp Team Vollebregt Wassenaar 

Hoge drukreiniger Marcel Tromp Team Vollebregt Wassenaar 

 

Jay Lissenberg winnaar Criterium der Azen ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Barc 1 Barc 2 Mar 1 Mar 2 Per 1 Per 2 Totaal 
1 Jay Lissenberg Utrecht 994,05 971,50 970,74 972,25 971,50 992,20 5.872,24 
2 Team Vollebregt Wassenaar 975,85 999,34 993,34 000,00 998,80 994,72 4.962,05 
3 Coen van Haarlem Terborg 973,72 999,22 000,00 999,45 975,85 987,25 4.935,49 
          

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Piet Laan Jay Lissenberg Utrecht 

Hoge drukreiniger Piet Laan Jay Lissenberg Utrecht 

 
 
 

   

      Advertentie 
 

 

Gebr.  P.C. Jacobs. 

 

Sterk in het zware werk 
 

Ringdijk 16  

1188WC Nes aan de Amstel  

Tel: 0297-582580  
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Sponsorprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen vaas Gebr.Jacobs Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef 

  Meubelcheque t.w.v. 250,00 Eijerkamp wooninspiratie Duo de Groot-Leijen Egmond ad Hoef 

2 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Team Vollebregt Wassenaar 

  Kobo E-reader Herman van der Velden Team Vollebregt Wassenaar 

3 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

  Nikon Coolpix camera Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

4 Verrassings prijs t.w.v. 100,00 I.Fellman & W.Hemink J.W. Schreurs Nieuw Vennep 

5 Samsung Galaxy tab3-lite Stichting Marathon Noord Coen van Haarlem Terborg 

6 Waardebon t.w.v. 50,00 Deil Electronics BV R.Timmermans Schellingwoude 

7 3 zakken Derksen voer Derksen voeders T.Willems Balgoij 

8 3 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV B. van der Horst Groesbeek 

9 2 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV N.J. Tetteroo Purmerend 

10 2x tegoedbon zak voer Eemland diervoeders Kees Droog Andijk 

11 Werkbank 100kg VDT C.J. Schermer Castricum 

12 Werkbank 100kg VDT Bennie de Vries Bolsward 

13 Werkbank 100kg VDT J.H. van ’t Land Naarden 

14 Tas levensmiddelen Coop supermarkten J.S Outhuijse Harlingen 

15 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten Jay Lissenberg Utrecht 
 

Jan Grootoonk winnaar Supercup Marathon Noord  
Winnaar Jan Grootoonk uit Bant die als enige 5 series wist te behalen. 
 

Prijs Geschonken door Winnaar Woonplaats 
Kristallen vaas Toppigeons veilinghuis Jan Grootoonk  Bant  
Hoge drukreiniger 
  

Toppigeons veilinghuis 
 

Jan Grootoonk Bant 

 

Ger. Jacobs winnaar “Herman van der Velden Trofee”  
Meeste punten St. Vincent en Barcelona 
 

Naam Woonplaats Vlucht Plaats Punten 

Gebr.Jacobs  Amstelveen St. Vincent  21 997,90 

Gebr.Jacobs Amstelveen Barcelona  53 986,22 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Comb.Boogaard van Buuren Gebr.Jacobs Amstelveen 

Hoge drukreiniger Comb.Boogaard van Buuren Gebr.Jacobs Amstelveen 
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Cees Nijdeken, Rijssen 1e kampioen middaglossing SMN 2015 en winnaar 
Hans Eijerkamp trofee (beste duif middaglossing) 

 
Jaarlijks worden vele kampioenschappen gewonnen in de duivensport en iedereen heeft vaak wel de ambitie om 
er één te winnen. Meestal is het niet eenvoudig omdat de concurrentie groot is en er veel specialisten zijn die zich 
toeleggen op een specifiek onderdeel. Dit in tegenstelling tot hoe het “vroeger” ging toen de meeste liefhebbers 
overal aan meededen.  
Om kampioen te worden bij Stichting Marathon Noord moet een liefhebber niet alleen goed presteren op een 

bepaald onderdeel maar dat moet ook nog eens met zijn eerste twee getekende duiven. Keivroeg zitten maar niet 
met een getekende, betekent bij Marathon Noord dat je niet in de uitslag komt. Daardoor is een kampioenschap 
bij Marathon Noord iets bijzonders en de bestuursleden hebben door de jaren heen geprobeerd deze kampioenen 
de waardering te geven die ze verdienen door ze op een bijzondere manier te huldigen op de jaarlijkse 
feestmiddag. De kampioenen komen letterlijk in de schijnwerpers te staan en onder toeziend oog van “de 
concurrentie” wordt het Wilhelmus ten gehore gebracht. Geen wonder dat kampioen worden bij Marathon Noord 
een onvergetelijke gebeurtenis is die de winnaar niet snel zal vergeten. De kampioen middaglossing in 2015 is dit 

jaar, na werkelijk een superjaar, Cees Nijdeken uit Rijssen geworden. Zijn 10-1237284 “De Late Blauwe” 

presteert het om in zijn eentje het kampioenschap middaglossing bij de Marathon Noord te winnen. 
 
De liefhebber 
De liefhebber Cees 
Nijdeken is begonnen 
met duiven als tiener en 

heeft inmiddels al ruim 
50 jaar duiven. Na jaren 
aan het programmaspel 
te hebben deelgenomen 
wordt er vanaf  2001 
door Cees deelgenomen 

aan de 
marathonvluchten. 

Hiervoor kwamen er 
duiven van o.a. Jac 
Steketee, Theo 
Streefkerk en Klaas 
Sturris. Zijn debuut 

destijds was al subliem 
met een 7e nat. ZLU 
Bordeaux in 2001. Zijn 
huidige duivenbestand 
bestaat voornamelijk uit 
duiven van Jelle Jellema, 
Arjan Beens en comb. 

Verweij- De Haan. Niet 
alleen de duiven maar 

zeker ook de uitstekende 
contacten en adviezen 
van deze liefhebbers 
hebben Cees geen 

windeieren gelegd, 
daarover leest u later 
meer. 

 
Namens SMN overhandigt Ad van Heijst de felicitaties en een presentje. 
 
“De Late Blauwe” 
De 1e duifkampioen Marathon Noord en winnaar van de Hans Eijerkamp trofee is de 10-1237284 “De Late Blauwe” 
van 2010 (laat oktober jong ’10).  Een slimme, oersterke, diepe doffer die door Cees zelf is gekweekt uit een 

rechtstreeks koppel afkomstig van Jelle Jellema.  Zijn vader “Jonge Storm” is een zoon van “Storm” en “Iris”. 
“Storm” (zoon van stamdoffer “Zwart Goud” Jelle Jellema) won o.a. 16e nat. Bergerac  en “Iris” won o.a. 3e NPO 
Ruffec en 10e NPO Limoges. De moeder van “De Late Blauwe” is  
een kleindochter van ‘‘Jaguar” en een dochter van “Kirsten”. Zij is weer een zus van de 2e Nat. St.Vincent 2011 
Sector IV.  De “Late Blauwe” speelt in zijn loopbaan tot nu toe 10x prijs op de overnachting. Met als absoluut 
hoogtepunt het jaar 2015 waarin hij in zijn eentje het Marathon Noord kampioenschap naar Rijssen brengt. 

Binnen afdeling 9 presteert hij fenomenaal met een 1e NPO St.Vincent; 2e NPO Bergerac en een 52e NPO Cahors. 
Achtereenvolgens een 11e,19e en 41e bij SMN. Overigens vliegt deze geweldenaar prijs op alle afstanden, wat 
dacht u van: Strombeek 12e van 2452 duiven en Boxtel een 60e van 2233 duiven. Dit jaar stond hij overigens na 
de eerste 5 vitesse vluchten in zijn vereniging bij de eerste 20 duifkampioenen!!  
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Het seizoen 2015 
Begin april zijn de vliegduiven (22 koppels) gekoppeld en 

na een paar dagen broeden werden de duiven enkele 
weken op weduwschap meegegeven op de programma 
vluchten van de afdeling. Voor St.Vincent zijn de duiven 
gericht gekoppeld om op een nest stand van 10-12 

dagen eieren te worden ingekorfd. (Neststand Bergerac 
verse eieren en op Cahors kleine jongen). Cees heeft in 
zijn hok een vluchtschema hangen waarop alle data 
staat. Hij weet exact wanneer hij moet koppelen, 
standen moet verbreken om een bepaalde neststand te 
creëren voor de eerstvolgende belangrijke vlucht. Dit 

schema werd door AB ook gebruikt. Ook het blijven 
spelen op eieren om zo de geelkans te verkleinen komt 
van de man uit Genemuiden. Wat dit seizoen opvalt is 
dat de duiven al bij het africhten direct goed naar huis 

kwamen. Ook het trainen bij huis, op advies van Jelle 1x 
per dag ’s-avonds laat 5 kwartier vanaf 21.15 uur, ging 
geweldig. Daar waar de duiven andere jaren in cirkels 

rond het hok vlogen trainden ze nu het hele jaar met 
geweld. Als je dan ook nog het geluk hebt dat er geen 
rotvlucht is in het begin van het seizoen dan kun je de 
vorm vasthouden en krijg je zelfs  supervorm.  
 
1x in de maand gaat Cees bij Nanne Wolff langs voor 
controle van zijn duiven, maar ze mankeren nooit wat. 

Of dit komt doordat ze de dag voor inkorving WN 
(Belgica De Weerd) in het drinkwater krijgen. Of doordat 
hij bij het pakken om in te korven alle duiven  

De “De Late Blauwe” 1e duifkampioen Marathon Noord 

 
een Belga Magix-tablet en een Vitaboli opsteekt? We weten het niet.  Bij thuiskomst krijgen de duiven een 

herstelcapsule van Beute toegediend. Dit alles doet Cees al jaren op deze manier, dus ook toen het minder hard 
ging. De vliegduiven worden gevoerd (volle bak) met de Koopman All in One-mengeling van Beyers. Als 
bijproducten krijgen de duiven o.a. Tovo heel ruim met hennep en gebrande pinda’s van Duyvis. 
 
Veranderingen t.o.v. andere jaren? 
Het is altijd interessant om te weten te komen of er veranderingen zijn geweest 
t.o.v. vorige jaren. Want waarom presteert een duif het ene jaar beter dan het 

andere jaar? Waarom heb je in 2015 wel die supervorm op je hokken? Cees had 
er geen verklaring voor. Vanwege het grote aantal doffers met het scheiden van 
zijn duiven  is er een extra loketkast opgehangen. Deze extra schapjes zijn in 
2015 blijven hangen. Zorgde dit voor extra motivatie? Alles is hetzelfde gebleven 
t.o.v. voorgaande jaren. De “De Late Blauwe” heeft al een aantal jaren dezelfde 

duivin, zijn bak is hetzelfde gebleven, het voer en de bijproducten zijn identiek. De 
lamp brandde net als voorgaande jaren continu van 05.00-23.00 uur. De duiven 

kregen wederom voorafgaande aan de marathonvluchten geen 2 nachten mand. 
Het weekend voor het inkorven zijn de duiven net als andere jaren op zondags 
“gelapt” vanaf Twello. Medisch is het plaatje hetzelfde gebleven, kortom eigenlijk 
geen veranderingen. Of ……….is het dan toch “De Blue Evil Eye” door vrouw en 
dochter meegebracht uit Turkije wat sinds dit jaar ter bescherming aan de ren van zijn hok hangt……?? 
 

Tot slot 
De prestaties van zijn duiven waren fenomenaal. Het was niet alleen zijn “De Late Blauwe” maar Cees kon dit jaar 
terug vallen op meerdere toppers (o.a. “Brenda”, 1e Asduif Middaglossing Nationaal, Afdeling 9, VNCC en 
Noordelijke Unie 2015 maar ook op “Zilverpenne”) die gezamenlijk 1e kampioenschappen op alle niveaus wisten te 
winnen. Want of het nu vereniging, CC, Afdeling, VNCC, PIPA, WT, NU, Marathon Noord of Nationale Marathon is 

(ongetwijfeld vergeten we iets) overal mag Cees de hoogste trede van het ereschavot gaan betreden. Het jaar 
2015 is een superjaar wat Cees nooit meer zal vergeten.  Het is zoals hij zelf zegt:  “Iedereen moet zo’n seizoen 

eigenlijk een keer meemaken. Dat kan helaas niet maar zou veel liefhebbers opleveren cq. behouden voor de 
sport.  Je droomt ervan en dan overkomt het je, geweldig”.  
 
Het winterprogramma van Cees zit helemaal vol , de huldigingen zullen elkaar snel opvolgen  te beginnen op 24 
Oktober in Doetinchem, die datum was altijd al voor Cees en zijn vrouw een hele speciale maar nu helemaal.  
 
Auteur 

Mike Freriks 
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Gebr.Bierhof, Leuvenheim 2e kampioen middaglossing SMN 2015 
 
Samen met Herman van der Velden toog ondergetekende op zaterdagmorgen richting de gebroeders Bierhof in 
Leuvenheim. Het rustieke dorpje, gelegen aan de IJssel, telt zo’n 700 inwoners en behoort tot de gemeente 
Brummen in de provincie Gelderland. Dit kleine dorp telt een aantal bekende duivensportliefhebbers waaronder 
dus de gebroeders Gerrit (66) en Hans (57) Bierhof. De reden van ons bezoek: het 2e kampioenschap 
middaglossing bij Marathon Noord (een competitie met de getekende duiven over de Sector vluchten St.Vincent - 
Bergerac en Cahors). Na hun eerdere successen in 1989 (3e)  en het behaalde 1e kampioenschap in 1990 nu dus 

wederom een podiumplek. 
Het verleden moet je niet in blijven hangen zeggen ze altijd maar mag je zeker wel koesteren, want nog altijd 
bewaren ze een geweldige herinnering aan hun 1e en 2e nat. St.Vincent in 1995 tegen maar liefst 10.123 duiven. 
(Wat een aantal tegenover nu!) De overwinning destijds behaalde hun “Magic Hero”, een geweldenaar. Hij 
behaalde maar liefst 4x  de 1e prijs op de overnacht en werd destijds verkocht aan Hans en Evert-Jan Eijerkamp. 
Bovendien is het een nazaat van deze “Magic Hero” die ons brengt in het jaar 2015. 
 

 
   Namens SMN brengt Herman van der Velden de felicitaties over en overhandigt de bloemen aan Hans (l) en Gerrit (r). 

 

Seizoen 2015 
 

Na een aantal mindere jaren waarin men helaas amper mee gedaan heeft en er niet of nauwelijks jonge duiven 
werden overgehouden had Hans zich voorgenomen om er dit jaar echt voor te gaan. De oude duiven gingen 
wekelijks mee (ritme is belangrijk) en werden goed voorbereid op het overnachtseizoen 2015. Men vliegt 
overigens op totaal weduwschap maar het zijn hier de doffers die de muziek maken. Het lukt ze niet echt om met 
de duivinnen kop te spelen. Ooit, zegt Hans, gaan we op nest spelen. Dat is meer werk maar de overtuiging is er 
dat men dan ook de duivinnen kop kan pakken. Motivatie is alles, zegt Hans. 
Voor de eerste overnachtingsvlucht vanaf St.Vincent was er 1 doffer die boven alle andere duiven uitstak. Hij 

vroeg erom om mee te mogen. De 10-1269875 blonk gewoon en voelde in de hand geweldig aan en viel echt op 
met zijn warme pootjes, aldus Hans. Dus maar mee als 1e getekende. Het resultaat was echter toch boven alle 
verwachting 15e nationaal sector III tegen 3.932 duiven. En de 6e plek bij Marathon Noord. Prachtig, en dat voor 
een duif van 2010, amper mee geweest de vorige jaren. Maar ja zegt Hans dan, goed bloed verloochent zich niet. 
Want deze 875 is uit de lijn van de Magic Hero, duiven die het allemaal pas op latere leeftijd laten zien. 

In de voorbereiding naar de 2e vlucht vanaf Bergerac zijn de duiven niet meer mee geweest op een enkel 

lapvluchtje (30km) na. Opnieuw wist de 875 zich echter vroeg te klasseren, met een 9e Sector III tegen 3865 
duiven en een keurige 15e plek bij SMN. Bij de tussenstand om het kampioenschap stonden de Gebr.Bierhof na 2 
vluchten zelfs bovenaan.  
De voorbereidingen na de laatste vlucht verlopen goed. Hans is en blijft gedreven net als altijd en zoals 
gebruikelijk is hij ’s avonds 2,5 tot 3 uur druk met zijn duiven. Bij de inkorving voor de laatste vlucht vanaf 
Cahors is het uiteraard zijn 875 die weer bovenaan de lijst verschijnt. Je weet natuurlijk dat de concurrentie 
moordend is zegt Hans. Cees had bovendien meerdere ijzers in het vuur. En wij hebben er helaas maar 1, en 3x 

vroeg draaien ….. het lukt bijna niet. En de rest van de duiven dan? Tja het zijn geen klungels maar op dit 
moment zijn ze niet goed genoeg.  
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Of wat we hier ook wel 
zeggen, van een ezel kun je 
geen renpaard maken. Maar 

goed we hebben ons best 
weer gedaan en dan is het 
afwachten wat het gaat 
worden. 

 
Uiteindelijk worden de 
duiven gelost in Cahors en 
begint het wachten. Het is 
dan Cees Nijdeken die om 
10.07 uur draait en bij de 

eerste 20 meldingen in 
Sector III verschijnt. 
Potver…… hij zit ons voor. 
Maar het is zijn 3e 

getekende……. En die telt bij 
SMN niet. Nu moeten we 
toch wel snel draaien.  

 
 
En dan om 10.32.45 constateren ze hun 875. Niet vroeg maar toch. Het is echter Cees Nijdeken die ook op de 
meldlijst van de VNCC verschijnt met zijn “284” en dat is zijn 1e getekende. Ja, hij zit ons nu echt voor. Het 
kampioenschap gaan we waarschijnlijk niet reden, maar het zou toch mooi zijn als we bij de kampioenen behoren. 
En dat is daadwerkelijk het geval Hans en Gerrit. Een prachtige 2e plaats bij Marathon Noord. Nogmaals proficiat. 
 

Tot slot 
De gebroeders Bierhof laten met het behalen van het 2e kampioenschap middaglossing maar weer eens zien dat 
de competitie van Marathon Noord een eenvoudige en eerlijke competitie is met gelijke kansen voor iedere 
deelnemer. Door een kanjer van een duif mogen ze gaan genieten van hun huldiging bij zaal de Kruisberg in 

Doetinchem op 24 oktober a.s. 
 

Auteur 
Mike Freriks 
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Comb.Verwaaijen, Deest 3e kampioen middaglossing SMN 2015 

 

Je hebt mensen met een superjaar en je hebt mensen met een super jaar. Comb. Verwaaijen hadden zo’n 
buitengewoon superjaar. Op St. Vincent begonnen ze met 70% prijs, beginnend met 13 en 26 in de sector. Op 
Aurillac ging het nog beter 100% prijs met 10 duiven mee, beginnend met 36 en 71 in sector III. Toen kregen we 
Bergerac … 90% prijs, beginnend met de 106e in de sector. De vierde vlucht was Orange … 8 mee en 75% prijs, 
beginnend met de 33e en 60e in de sector. De op één na laatste vlucht was vanaf Cahors … 70% prijs, beginnend 
met de 100e in de sector. De laatste vlucht was Bergerac 60% prijs, beginnend met de 47e prijs in de Afdeling 8. 

Voor de Marathon Noord tellen de vluchten St. Vincent, de eerste Bergerac en Cahors en ook alleen de twee 
bovenste van de lijst. Van de bijna 550 deelnemers werden deze combinatie uit Het Land van Maas en Waal … 3e. 
Alleen Cees Nijdeken, die ook een superjaar had, en de Gebr. Bierhof, die hun aangewezen duiven supervroeg 
pakten waren hen de baas. Tijd om eens kennis te gaan maken in Deest. Want als je 58 duiven inkorft op 6 
vluchten en je speelt 45 prijzen dan ben je in het bezit van een superhok met duiven. 
 
De liefhebbers 

De mensen die schuil gaan achter de naam Comb. Verwaaijen zijn Zefus Verwaaijen en zijn vrouw Marietje. 

Vroeger speelde Zefus samen met zijn broer Henk, een topmelker die in ‘hét’ in zijn vingers had. Hij zag wat de 
goede duiven waren, welke duiven in vorm waren, kortom een supermelker die je eens in de paar jaar tegenkomt. 
Zefus praat nog steeds met veel liefde en respect over zijn broer, die 12 jaar terug na een ziekbed van diverse 
maanden is overleden. Zefus is echter zelf ook geen slechte melker, want zonder broer vliegt hij nog steeds 
buitengewoon sterk. Met steun van zijn vrouw Marietje is hij na het overlijden van zijn broer bij de beste 
overnachtspelers van afdeling 8 en de gehele sector III blijven behoren. Dit jaar lijkt het er op dat ze samen de 

beste Marathonliefhebbers van Nederland zijn geworden op de NPO-vluchten, wat een wereldprestatie zou zijn. 
Als dat officieel is geworden, gaan we nog een keer naar Deest om hen te feliciteren en te interviewen. 
 
 

 
 
 
De duivenstam 

Na het overlijden van Henk, was bij Zefus de motivatie een beetje weg. Maar met steun van zijn vrouw en een 
enkele duivenmaat ging hij door met het levenswerk wat ze samen hadden opgebouwd. Piet Roelofs hielp met het 
opbouwen van hun sterke marathonstam. Hij had voor hen een kweeksysteem. Met hun beste twee doffers werd 

ingeteeld. Deze doffers waren twee broers, ‘de 159’ en ‘de 189.’ De één werd gekoppeld aan een dochter van de 
ander en de mooiste jongen uit deze inteeltkoppelingen werden op elkaar gezet. Met die jongen werd gevlogen en 
daar zaten al gelijk topduiven bij. Kinderen van deze duiven werden echter niet alleen op elkaar gezet, maar ook 
op een derde topper, ‘de 059’ van 1999. Kinderen van deze koppelingen werden eveneens op elkaar gezet en zo 
ontstond een sterke en ingeteelde stam. De drie topdoffers kwamen uit een stam die vanaf 1995 door de mannen 
uit Deest was opgebouwd. Dit begon met duiven van de Limburger Jan Voestermans. Deze liefhebber had in die 

jaren een keer de eerste 10 Barcelona-duiven. Hij was de man met de ouderwetse marathonduiven van Toontje 
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Schouteren uit De Heen. Een soort duiven die vele hokken heeft groot gemaakt zoals naast Jan Voestermans 
onder andere Sam de Jong uit Heemskerk en met die duiven zijn vele hokken in Noord Holland groot geworden. 
Kortom een ras dat vele generaties topduiven oplevert. Na enkele jaren kwamen daar enkele Van der Wegen-

duiven bij van de Gebroeders van Boxtel uit Goirle en een geweldig goede duivin van Pieter Guelen uit Wijchen 
van het soort van Ad en Kees van Heijst uit hetzelfde Wijchen. Deze duivin was de moeder van de twee topdoffers 
(‘de 159’ en ‘de 189’). Met de ingeteelde stam is verder gekweekt in het begin van deze eeuw (Toen Henk er ook 
nog was). Er is in deze stam een goede duif van Piet Boyen uit Nuth ingekruist en een beste doffer van oud-

nationaal St. Vincent-winnaar Peter van der Linden uit Tiel. Ad van Heijst (die samen met mij Zefus en Marietje 
namens de SMN gingen feliciteren) en ik waren onder de indruk van de duiven van deze sympathieke liefhebbers. 
Doordat het zo’n ingeteelde stam is, is het een geweldige eenheid in het hok en bij iedere duif zat alles op en aan 
om een goede duif te zijn, met vooral een prachtpluim, die je bijna altijd terugvindt op de tophokken. 
 
Het systeem 

De tweede week van maart worden de jaarlingen en dagfondduiven gekoppeld. Twee weken later de oude 
overnachtduiven. Ze mogen allemaal 1 jong grootbrengen. Als de jongen ongeveer 14 dagen oud zijn, gaan de 
jongen met de duivinnen eraf en zitten ze op weduwschap. Zefus en Marietje spelen met hun duiven ouderwets 
weduwschap met alleen doffers. De duiven worden ingespeeld tot en met de eerste dagfondvlucht en dan worden 

er twee ploegen gemaakt voor ieder drie vluchten. In het voorjaar komen de mannen makkelijk aan het trainen, 
dankzij de roofvogel. Die doet nog al eens een aanval en daardoor worden ze allert en trainen fanatiek. ‘De 
roofvogel is in het vliegseizoen mijn vriend,’ vertelt Zefus, ’en in het voorjaar en najaar mijn vijand, want dan 

pakt hij weleens een goede duif.’ De duiven krijgen gewoon vliegvoer van de merken Beyers, Mariman en Versele 
Laga door elkaar. De laatste drie dag krijgen ze extra vetten in de vorm van pinda’s, schapenvet en oude kaas. 
Dit wordt in een blender fijngemalen en aangevuld met snoepzaad. De duiven krijgen genoeg, maar niet te veel, 
want ze moeten ook in de mand blijven vreten. De duiven van deze liefhebbers uit Deest lopen in de mand verder 
op, omdat ze in de mand goed blijven eten. Hier kwam Zefus vorig jaar achter toen de duiven terugkwamen na 
een week mand van Albi en Orange. De duiven waren eigenlijk gewoon aan de vette kant. Hij heeft de duiven 
toen het weekend voor Cahors op Sens gespeeld om ‘af te slanken.’ De week erna pakte hij de 3e nationaal op 

Cahors. Na een vlucht krijgen de duiven een schrale mengeling van Superconditie van Mariman en Gerry Plus van 
Versele Laga. 
 
De jongen worden ingespeeld meestal op de jonge duiventour, maar dit jaar op de natour, omdat toen het weer 

gunstiger was ten opzichte van het begin van de jonge duivenvluchten. Medisch is het systeem van Zefus en 
Marietje heel simpel. Schoonmaken is belangrijk en vooral de dag van thuiskomst en de ochtend erna, want dan is 

de ontlasting vaak besmet (in meer of mindere mate) met bacteriën. Dat moet zo snel mogelijk het hok uit, vindt 
Zefus, die deze kennis van zijn broer heeft meegenomen. Verder is de medische begeleiding heel eenvoudig. Op 
een kastje staan drie potjes (BS, Giantel Geel en Giantel Blauw). Zodra de duiven twee nachten mand hebben 
gehad (ook na het uitstellen van een vlucht), dan krijgen ze een dag uit het eerste potje. Het potje wordt 
achteraan gezet en bij de volgende keer twee nachten mand krijgen ze een dag uit het volgende potje en de 
derde keer uit het derde potje. Dat herhaalt zich een seizoen lang. De duiven worden hierdoor na de vlucht 
ontsmet en kunnen dan niet ziek worden, is de mening van Zefus. De duiven uit dit deel van Het Land van Maas 

en Waal vliegen geweldig goed, dus het werkt voortreffelijk op deze manier. Dus geen reden om dit aan te 
passen. Eenvoudig en zeker doeltreffend. 
 
De goede duiven 
De twee duiven, die ervoor zorgden dat Zefus en Marietje op de 3e plaats eindigde op de Middaglossing van de 

Marathon Noord waren de volgende duiven.  
1e duif St. Vincent: ‘857’ van 2012 13e Marathon Noord, 26e nationaal 

1e duif Bergerac: ‘de 857’ van 2012 76e Marathon Noord, 190e nationaal 
Deze doffer won eerder in 2014 3e nationaal Cahors. 
 
1e duif Cahors: ‘de 137’ van 2010 36e Marathon Noord, 100e nationaal 
Deze doffer won eerder o.a.: 30e nationaal Cahors 2013, 37e nat Orange tegen ruim 6.600 duiven, 36e nationaal 
Aurillac, 46e nationaal Cahors 2012 en 46e nationaal Orange 2012. 

Beide doffers zijn directe nazaten van de ingeteelde stam gebouwd rondom de drie topdoffers ‘de 059,’’de 159’ en 
‘de 189.’ 
 
Tot Slot 
We waren dit keer bij de sympathieke man-vrouw combinatie Verwaaijen uit Deest. Een combinatie die tot de 

beste marathonspelers van afdeling 8 behoren, zo lang deze afdeling bestaat. Ze waren al diverse keren de beste 
op de overnachtfond met diverse kopprijzen door de jaren heen. Dit jaar waren ze wederom heel sterk en werden 

ze bovendien 3e Kampioen Middaglossing van de Marathon Noord. Een prestatie om bijzonder trots op te zijn. 
Vanachter mijn pc wil ik Marietje en Zefus nogmaals feliciteren, mede namens mijn reisgenoot Ad van Heijst. En 
waarschijnlijk tot een volgende keer. 
 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Jaap Mazee, Ens winnaar Criterium der Azen middaglossing SMN 2015 

 

Een avond duivenmelken met Jaap Mazee is nooit saai, hij zit nooit verlegen om een gespreksonderwerp of een 
gevatte opmerking. Het begint al met de ondeugende blik in de ogen als hij vanaf zijn erf naar me toe komt lopen 
bij aankomst en het eindigt met de aardappelen die hij me in een Wielinkzak meegeeft bij vertrek. Aardappelen 
van het ras Anabellle, zowel de lekkerste van dit moment, als een klein zakje innovatieve paarse kleurpiepers –
genaamd Perupa’s- die je op de indianenmarkten in Colombia en Peru tegenkomt en die momenteel helemaal hip 
zijn. Duiven en piepers, daar vult Jaap de twee helften van het jaar ook mee. In het vliegseizoen laat hij de 

aardappelfirma waar hij werkt (HZPC) een beetje links liggen, buiten het seizoen moeten de duiven zichzelf wat 
meer redden. Want als je iets doet moet je het goed doen, bij de tijd blijven en op tijd ook met wat nieuws 
komen. Omdat er weinig lezers zullen zijn die nog nooit een reportage over Jaap Mazee hebben gelezen, kies ik 
daarom een invalshoek die wat meer blootlegt van de melker die al zoveel titels naar Ens haalde. 
 
Beschermd opgevoed 
Wie zich Jaaps’ toespraken voor de geest haalt op de verschillende duivenfeesten, kan zich amper voorstellen dat 

hij als jongetje bijna te verlegen was om de telefoon op te nemen. Toen hij later wat van de wereld ging zien, is 

hij de schroom kwijtgeraakt die hem vroeger werd bijgebracht. Op het akkerbouwbedrijfje van z’n vader was het 
altijd hard werken van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat en de leefwijze sober en beschermd. Dat was niets 
voor Jaap, die tegenwoordig veel van huis is en al veel plekken op deze aardbol heeft bezocht voor zijn werk. Als 
oorspronkelijke Noord-Hollander (Jaap is geboren in Medemblik) beproefde Jaaps vader zijn geluk in Ens, aan de 
rand van de Noordoostpolder. Jaap woont nog op die plek en de kleine kas waarin stro, de duivenkar en meer 
spullen worden opgeslagen, herinnert nog aan die tijd. Zijn erf is omgeven door metershoge glazen wanden van 

de kassen van de grote telers om hem heen die tientallen hectares glas in beheer hebben. Jaap voelt zich echter 
niet ingesloten maar staat middenin de buurt en geniet van het ondernemerschap wat zijn buren laten zien. En 
ook handig, met een klein ritje op de fiets kun je zo’n beetje alles wat je nodig hebt wel lenen bij een buur, van 
heftruck tot kniktrekker en shovel. 
 
“Kampioenschap van de armoede” 

Het verenigingsleven van PV ‘De Zuiderzeevliegers’ in Emmeloord is 
de basis van zijn duivensport, ze hebben daar volgens Jaap een club 

met een aantal mooie mensen en tevens goede spelers. Ook de 
overnachtvluchten worden daar ingekorfd, terwijl hij voor de ZLU al 
zeker 15 jaar zijn duiven bij de Woudvliegers in Putten inzet. Het is 
niet voor het eerst dat Jaap het Criterium der Azen voor zich opeist, 
blijkbaar slagen maar weinig mensen er in om hun getekenden een 

beetje op tijd te klokken over alle drie de vluchten vermoedt hij. 
Gekscherend noemt hij het “’t Kampioenschap van de armoede”, want 
eigenlijk tellen alleen de drie podiumplaatsen op de middag –en 
ochtendlossing voor hem. Toch blijkt na enig doorvragen dat hij 
eigenlijk altijd wel bezig is om de eerstgetekenden er uit te pikken. 
Welke duiven zijn extra in goeden doen, welke zijn als eerste thuis 
van lapvluchtjes, dat doet hij al zolang hij duiven heeft. Dus helemaal 

toeval is het natuurlijk ook weer niet.  

 
“Verbaas u niet, verwonder u slechts”  
Met deze lijfspreuk komen we nog wat meer tot de kern van Jaap als 
duivenman. Tijdens het gesprek haalt hij meermaals uitspraken van 
sportvrienden aan, hij laat blijken dat hij veel leest wat er geschreven 

wordt, is altijd leergierig. Wanneer ik hem vraag naar een motto voor 
zijn eigen (duivensport)leven haalt hij bovenstaande aan. De verwondering betreft dan de enorme capaciteiten die 
duiven toch weer blijken te hebben, maar ook andere vogels. De zwaluwen in de schuur zijn aan het groeperen, 
die vertrekken binnenkort weer. Even helemaal naar Kaapstad, zonder noemenswaardige superfoods en 
conditiepreparaten. Er zijn ook de zwakkeren, die gaan niet mee op de verre reis, zij liggen binnenkort dood in de 
schuur. De natuur is een veel strengere selecteur dan wij duivenliefhebbers. Verbazing wekt dan ook die drang 
van sportvrienden die voor de verzorging van hun duiven een zeer uitgebreid schema hanteren met vele 

producten. Hij heeft zelf ook veel geprobeerd en is ook eerlijk over de vele mislukkingen die daar bij zaten. De 
‘medicijnkast’ gaat open en van verschillende potjes blijkt én de inhoud over datum én ze zitten nog behoorlijk 

vol. Wanneer het gesprek op gebruik van antibiotica komt, blijkt dat Jaap de laatste jaren nadrukkelijk probeert 
om het gebruik daarvan weg te bannen uit zijn kolonie. Sportvriend Co Verbree omschrijft die stap als een last die 
van je schouders valt en dat is een herkenbaar beeld voor hem. Eerst is er dat onrustige gevoel of wel alles er aan 
is gedaan om de duiven in topconditie te krijgen. Als je dat los kunt laten is er op een heel andere manier weer 
ruimte voor die verwondering. Waar duiven zelf toe in staat zijn. En ook hoe weinig goede er eigenlijk zijn. Een 

duivensport vol potjes, pillen en poeders, het is één stap vooruit en daarna twee stappen terug (ook een uitspraak 
van Co Verbree). Dus is er veel weggelaten aan de Enserweg en het resultaat is dat Jaap zelden zo’n mooie ploeg 
vliegduiven heeft gehad als dit seizoen. Ook het voeren is betrekkelijk eenvoudig geworden. Een zak van Matador 
en een zak van Wielink gaan door elkaar en daarvan krijgen ze daags genoeg om van te eten, zodanig dat het bij 
voorkeur in de avond wanneer er aangevuld wordt, net weer op is. De laatste dagen krijgen ze nog wat extra 
vetten zodat ze mooi rond de mand in kunnen. 
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Hokken voelen goed 
Van het zwervershok, het Barcelonahok, het St. Vincent hok, het oude hok wat na vele omzwervingen (nog 

gebruikt door Pé Laan) uiteindelijk in Jaap’s tuin belandde en waar de jongen wonen, het kweekhok, blijven twee 
dingen bij: ze zijn degelijk, eenvoudig ingericht en bovenal: voelen heel goed aan. Het erwtenstro en de droge 
mest op de vloer, de kleine invliegopeningen en allemaal een stuk van de grond geplaatst. Stuk voor stuk hangt 
er een aangename atmosfeer. Er huizen in de winter zeker een paar honderd duiven, jaarlijks zijn er zo’n 250 

ringen beschikbaar. De vliegploeg bestaat 
uit zo’n 60 koppels, al zijn er voor de 
vluchten door de havik en sperwervrouw 
vaak al tientallen verschalkt. Er zitten nu 
nog een 70-tal en de selectie voor 2016 is al 
bijna rond. Van de jonge duiven verdwijnt 

ook nog wel een koppel en in het 
zwervershok zit ook nog een ploegje latere 
jongen. Zij moeten de aanvulling leveren 
voor volgend jaar. Jaap brengt ze zelf een 

aantal keren weg met z’n karretje en 
vervolgens gaan ze als jaarling mee op de 
programmavluchten, het marathonparcours 

krijgen ze pas als tweejarige voor de kiezen. 
 
Duiven 
Het criterium werd binnen geroeid door zes verschillende getekenden, waaruit al blijkt dat Jaap wel degelijk in de 
smiezen had welke duiven er bovenaan moesten. In de uitslagen van Marathon Noord werden ze als volgt 
geklasseerd: 

Vlucht Klassering SMN Duifnr Afstand Snelheid 

St. Vincent 2e  7-4290278 (get.1) 1126.859 1179 

 250e  3-1693144 (get.2)  1020 

Bergerac 61e  3-1693120 (get.1) 948.876 804 

 138e  3-1693154 (get.2)  763 

Cahors 108e  1-1224470 (get.1) 994.114 1105 

 133e 2-1485887 (get.2)  1097 

Veel van z’n duiven zijn in de basis nog steeds afstammelingen van zijn geweldige Orhana en Orhan-kweker, 
Brügemannen dus. Volkens, Vertelman, Heikamp zijn verder veelvoorkomende namen op de stambomen. Continu 
is hij echter op zoek naar aanvullingen en nieuwe inbreng. 
 
Jaap heeft haast  

De nieuwste inbreng die hij samen met Ernst Verheijen heeft aangeschaft, betreft een volledige ronde eieren van 
Jos Pepping, die vorig jaar zijn duiven noodgedwongen heeft verkocht. Een jaar eerder is er een hele ronde eieren 
naar Jaap en Ernst gegaan en er zitten al mooi wat duiven van die lichting in de vliegploeg en tot nu toe is Jaap er 
geweldig goed over te spreken. De reden voor aanschaf is dat hij wat meer karakter en snelheid in z’n duiven wil 
brengen. “Ze moeten naar de 1200 meter per minuut, de tijd van hangers die winnen onder de 1000 meter is 
voorbij” aldus Jaap. Zijn duiven moeten minstens 15 uur kunnen vliegen aan deze snelheid, dan is de kans het 

grootst dat er een vroege gepakt wordt. Duiven kunnen steeds meer en het verschil wordt kleiner onderling. Een 
voorbeeld is hoe ze dit jaar van Narbonne vielen bij Jaap, van de 10 die mee waren vielen er 6 in een dik halfuur. 
Zoiets was vroeger ondenkbaar of kwam alleen voor bij mannen die tig duiven meehadden. “Noord-Holland is ons 
in tijd ver vooruit”, gaat Jaap verder, “die spelen nu de pannen van het dak op de ZLU maar veel mensen 
vergeten dat er al meer dan 15 jaar meegedaan wordt en er steeds meer deelnemers komen. Ook in andere 
regio’s komen er meer en Jaap hoopt de komende jaren meer aansluiting te vinden bij het sterke spel in Noord-
Holland. Ook qua verzorging heeft hij een aantal zaken overgenomen, zo staat er inmiddels een ‘karretje’ in de 

kas waarmee de duiven van hem en Ben Werink regelmatig een lapvlucht krijgen vanaf Venlo of Breda in de 
weekenden wanneer er geen marathonvlucht is. Een andere toevoeging is het trainen in de avonduren, wat ook 
Jos Pepping toepaste. Vroeger deed hij vanwege tijdgebrek eigenlijk hetzelfde met de weduwduivinnen, die gingen 
ook ’s avonds los en bleven dan vaak tot aan het donker trainen en presteerden goed. Vroeger droomde hij ervan 
om 50 duiven te spelen op Barcelona en dan natuurlijk keivroeg te draaien. Wil hij die droom van een knalvroege 
op Barca nog waarmaken, dan moet hij wel een beetje vaart maken realiseert hij zich inmiddels als zestiger, hij 
heeft geen 40 jaar meer om het waar te kunnen maken. Bovendien is het de vraag hoelang de toekomst die hij 

voor de duivensport voorziet nog op zich laat wachten. Daarin is volgens hem zeker plaats voor de marathons van 
het luchtruim, immers de duiven zijn er meer dan ooit toe in staat en met de structuur is hij al vertrouwd. Weinig 
inkorfcentra en de nodige kilometers rijden om je duiven in te korven. Eveneens kilometers maken om je duiven 
te trainen en steeds minder spel rond de kerktoren. De werkwijze van Jaap vertoont overeenkomsten met de 
uitgekiende strategie van zijn werkgever. Door gerichte kruisingen in een lijn gebaseerd op degelijke oude rassen, 
veredelen in plaats van alleen maar kweken, en bijblijven door middel van het op tijd testen van nieuwe 

ontwikkelingen. Dat brengt hem ook in de toekomst vast weer op het podium…. 
 
Auteur 
Wiebren van Stralen 
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Gerard Griffioen winnaar duifkampioenschap middaglossingen over 3 jaar 

 

Duifkampioen Middaglossing over de jaren 2013, 2014 en 2015. Je zal hem maar bezitten. Voor de eigenaar van 
deze witte raaf moeten we dit jaar naar Zevenhoven, of liever gezegd naar een klein buurtschap bij het idyllisch in 
het groene hart van de randstad gelegen Zevenhoven, namelijk Noordeinde. Hier aan De Dobbe op nummer 9 
komen we bij Gerard Griffioen. Hij is de eigenaar van een prachtig gebouwd en niet al te groot duivinnetje uit 
2011 met het ringnummer 1771142. Zij is de hoofdvogel in dit verhaal. 
 

 
 

 
Om de titel kampioensduif over 3 jaar te verdienen heeft zij in drie jaar tijd zeven keer in de prijzen moeten 
vliegen. Dit heeft zij steeds gedaan als nestduif en dan het liefst op een klein jonkie. Alleen dit jaar is zij een keer 
mee geweest op 7 dagen eitjes. 
  
In 2013 ging het in het begin een beetje mis, want ze was eigenlijk een week te vroeg gekoppeld, en is toen in 

plaats van naar St.Vincent naar Agen/Bordeaux geweest. Achteraf bleek dit nog niet zo een hele slechte 
vergissing te zijn, want ze presteerde het om op deze vlucht als 9e op teletekst te komen. 3 weken later werd ze 
op Cahors 56e bij Marathon Noord, en vervolgens ook nog 132e op Bergerac.  
 
In 2014 op St.Vincent klasseerde ze zich als 105e op de uitslag en werd ze 3e op Cahors met wederom een 

teletekst vermelding. Tarbes ging vorig jaar niet door, dus werd het kampioenschap over twee vluchten 
vervlogen. 

  
Dit jaar begon “The Promise” zoals ze nu door het leven gaat met een 42e St Vincent om daarna als 28e te 
worden afgevlagd op Bergerac. Als laatste vlucht stond Cahors op het programma en kwam ze zoals gewoonlijk 
weer hoentjes fris naar huis, en ook nog vroeg genoeg om de 79e van de Marathon Noord te worden. Met deze 
serie prima prijzen is The Promise kampioensduif over drie jaar middaglossingen geworden. Wat een genot om 
zo´n geweldige duif op je hok te hebben. 
  

Het harde vliegen zit ook duidelijk in het bloed van dit duifje, want de vader is de “White Wing” met ringnummer 
08-1575141. Voor degene die de kampioenen bij de Marathon Noord niet uit zijn hoofd kent, dit is de duif 
waarmee Gerard in 2010 Bordeaux won in de Marathon Noord. Later ontpopte deze doffer zich als een geweldige 
kweker en gaf al met drie verschillende duivinnen een teletekst duif. 
 

Gerard is niet zo van de stambomen, maar hij weet wel te vertellen dat hij in het bezit van deze lijn is gekomen 

door een koppel jonkies te ruilen met Jan van Putten uit Den Bosch. 
  
De duiven zijn hier gehuisvest op een schitterend hok van 11 meter en als je ziet hoe mooi het hok is dan verraad 
dat direct het beroep van Gerard. Hij verdient zijn brood als timmerman en dat hij zijn vak goed verstaat is aan 
het hok goed te zien. Op dit hok zijn gemiddeld 32 koppels vliegduiven gehuisvest en hij kweekt ieder jaar plus 
minus 40 jongen voor de aanvulling.  
 

Gerard speelt zijn duiven hoofdzakelijk op nest en dan het liefst op kleine jonkies. Hij is  van mening dat de 
duivinnen dan beter doorkomen en vooral als de snelheid richting de 1000 mpm gaat. 
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John van Klink brengt namens SMN de felicitaties over aan Gerard Griffioen 

 

Medisch gebeurt hier niet veel bijzonders. Alleen twee weken voor de eerste overnacht vlucht krijgen de duiven 
een volledige geelkuur en dat is als het goed gaat alles. Als het niet goed gaat word altijd eerst een goede 
duivenarts bezocht om te zien of, hoe en waar tegen er gehandeld moet worden. Verder gaat er soms wat 
vitamine in het water, en een keer in de week zit er Oregano in de waterbak. Verder gebeurt er hier niet veel 
bijzonders, maar de duiven voelen zich er wel bij gezien de prachtige prestaties. 
  

Op de vraag wat hij het mooiste vond aan de duiven sport is zijn antwoord: De hele duiven sport. Als Gerard ’s-

avonds moe thuis komt van zijn werk dan zijn de duiven een hele mooie uitlaat klep, en eenmaal op het hok met 
de duiven bezig is hij zo alle vermoeidheid kwijt. Ook de sociale contacten op de vereniging bij het inkorven en 
het afslaan van de klokken is iets dat altijd moet blijven. Dit is er mede de oorzaak van dat Gerard tot voor dit 
jaar nog geen elektronisch klok systeem had. Dit jaar heeft hij het echter gekregen van zijn dochter die hem 
hiermee wilde bedanken voor zijn hulp. 
  

Gerard namens alle deelnemers van Marathon Noord van harte gefeliciteerd met dit prachtige kampioenschap. 
  
Auteur 
John van Klink 
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Duo de Groot-Leijen, Egmond aan den Hoef 1e kampioen Ochtendlossingen 

 
De Ochtendlossing competitie van Marathon Noord is één van de moeilijkste competities. Kan je bij de 

middaglossing nog kampioen worden als je één vaste duif hebt die op 3 vluchten kan excelleren, bij de 

ochtendlossing is dit bijna onmogelijk. Je hebt meerdere duiven nodig, want je kan bijna een duif niet inkorven op 
Barcelona, Marseille en Perpignan. De combinatie Barcelona-Perpignan is mogelijk, maar ook Marseille daarbij is 
vrijwel niet mogelijk. Dus moet je voor deze competitie minimaal 2 het liefst 3 duiven hebben die kop kunnen 
vliegen op de ZLU vluchten en dan ook nog op de 3 zwaarste vluchten. Barcelona en Perpignan vanwege de 
afstand en Marseille door de Mistral, de keuze van Rhonedal of de kustroute en natuurlijk de afwijkende richting. 
Velen hebben zich al stukgebeten op deze competitie. Er zijn er dit jaar maar 30 die op de 3 vluchten hun 1e of 2e 
getekenden pakten. Er is er maar 1 die het presteert om zijn 1e en 2e getekende op deze drie vluchten te pakken, 

maar die wordt in een andere reportage aan u voorgesteld als de winnaar van het Criterium der Azen. 
De winnaars… Duo Groot-Leijen Egmond aan de Hoef. 
Met de 25e op Barcelona met hun 2-1486070 (2e getekende), 28e op Marseille met hun 3-1109427 (2e getekende) 
en de 11e op Perpignan met de 9-1047536 (1e getekende) bij Marathon Noord kapen zij deze titel weg voor Team 
Vollebregt en Jelle Jellema. Team Vollebregt was vorig jaar trouwens ook 2e…… 

Duo Groot-Leijen bestaat eigenlijk niet uit een duo maar een trio. Martijn de Groot, Bert Leijen en Ab Stam 

vormen met zijn drieën Duo Groot-Leijen. De hokken staan naast de woning van Martijn op het industrieterrein 
van Egmond aan den Hoef. Egmond is een mekka van de marathon duivensport. Bijvoorbeeld 600 meter verder 
had Jos Pepping zijn hokken. Maar Marcel Tromp woont bijvoorbeeld in Egmond Binnen, John Schoenmaker woont 
in Egmond aan Zee. Egmond is ook de thuishaven van de Pyreneeënclub, een groep van marathonliefhebbers die 
gezamenlijk elke zaterdag hun duiven opleren richting Achthuizen. Dit is van half mei tot begin augustus. Ook 
hebben ze een gezamenlijke competitie waarvan de feestavonden geroemd worden door de deelnemers.  
 

 
Pé Laan overhandigt de bloemen namens Marathon Noord aan Martijn en Bert. 

 

De hokken, het spel 

Er is een tuinhok voor de  oude vliegduiven. Dit hok is  8 meter. Tijdens het seizoen wordt er niet schoongemaakt. 

Na het seizoen wordt het hele hok leeggehaald en  wordt  er  schoongemaakt. Dit is zuiver om een klimaat  in het 
hok te krijgen die de duiven prettig vinden. Na het seizoen wordt er schoongemaakt  omdat het anders te vochtig 
en klam in het hok wordt.  
In dit hok hebben 22 oude duivenkoppels hun woonstee. Ook zitten er zo’n 30 koppels jaarlingen op dit hok.  
De oude duiven zijn dit jaar gekoppeld een paar dagen voor de vitessevlucht Duffel, dus ½ April. De duiven 
worden de eerste vluchten gewoon gescheiden gespeeld en dan dus gekoppeld, althans enkele koppels worden 

gezet en de rest mag vrij koppelen. De duiven werden pas vlak voor kerst gescheiden. Voor die tijd zijn alleen de 
broedhokken half gezet. De koppeling van de kwekers (dit jaar 6 koppels) gaat gelijk met die van de vliegers, iets 
wat voor 2016 enkele weken eerder is gepland om een extra ronde uit de kwekers te halen. Er worden van alle 
duiven jongen gekweekt. Meerdere malen kwamen er verassende jongen uit de vliegers, daarom wordt er niet 
alleen uit de kwekers gekweekt.   
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De 100 jongen hebben dit jaar voor het eerst de beschikking over een hok , of beter gezegd een ren van een 
meter of 5. De voorkant bestaat uit windbreekgaas. De jongen werden dit jaar voor het eerst losgelaten na de 

vlucht van Perpignan, omdat toen dit hok/ren pas klaar was voor gebruik. Dit heeft als voordeel dat alle aandacht 
gegeven kan worden aan de oude duiven.  Voor het eerst dit jaar gaat de kar van de Pyreneeënclub  ook een 
aantal  zgn taartvluchten rijden en het plan is dat de jongen op deze vluchten worden ingespeeld. 
De duiven worden dus op nest gespeeld en het mooie is dat bijna op alle vluchten de doffers de bovenhand 

voerden, alleen op Narbonne  kwamen er duivinnen voorop.  
De duiven worden gehouden volgens het al gekscherend genoemde Egmonder systeem. Dit betekent de hele dag 
vanaf ongeveer 10 uur open hok en als de duiven ‘smiddags rond 5 uur worden gevoerd worden de kleppen 
gesloten. Dan rond 7 uur ‘savonds moeten de duiven nog een uur gedwongen trainen met de vlag in top. Als de 
vlag van het hok verdwijnt, knallen de duiven naar binnen en worden de hokken gesloten. Dit systeem werd ook 
door Jos Pepping gevolgd en Jos Voortman van de Koerier noemde dit in de DVD over Jelle Jellema het Egmonder 

systeem. Doordat Martijn dus op een industrieterrein woont en niet in een woonwijk kan hij dit systeem volgen.  
 
De duiven die de titel brachten 
 

Barcelona (1260 km) 
De 25e bij Marathon Noord op Barcelona met de 2-1486070 (2e getekende). Deze doffer was ook de eerst 
aankomende duif op het hok van de 5 ingekorfde duiven. Deze doffer komt uit een samenkweek. De doffer was de 

beroemde 23 van IJs Kaptein, welke 10e asduif was bij de ZLU op Barcelona en komt uit de Brugemann lijnen van 
IJs. De duivin was De Schuwe Philipa, de moeder van Stien van Jos Pepping. De Stien is gekweekt door Martijn en 
was in 2010 de beste duif van de Marathon Noord over 3 jaar. De Schuwe Philipa  is een van der Wegen duivin 
welke gekocht is bij Philip Geerdink.  
 
Marseille (1062 km) 
 

De 28e op Marseille bij de Marathon Noord met de 3-1109427 (2e getekende). Deze doffer was hun 2de 
thuiskomende duif van de 8 ingekorfde duiven. Deze doffer is een Willem van der Velde doffer met een vleug 
Montar van Jan Roelofs. Vorig jaar als jaarling een 399e nationaal Marseille, dit jaar 125e nationaal Pau en dus de 
207e nationaal Marseille als 2de getekende.  

 
Perpignan (1120 km) 

 
De 11e op Perpignan bij de Marathon Noord met de 9-1047536 (1e getekende) Deze doffer was hun 2de 
thuiskomende duif van de 9 ingekorfde duiven. Deze doffer is een broer van Stien van Jos Pepping. De vader is 
Ronaldinho en is een Cor de Heijde x van der Wegen doffer via Ronald Geerdink. De moeder is dus de Schuwe 
Philipa van Philip Geerdink. Als grap was er een Geerdink Koppel gezet op het kweekhok met minimaal 2 
superduiven als zonen. Deze 36 heeft reeds een 8e nationaal St.Vincent, 25e nationaal Pau, en dit jaar dus een 31e 
nationaal St. Vincent ZLU en een 110 nationaal Perpignan ZLU gespeeld. 

 
Voordelen van een duo of trio 
 
Mike Freriks belde Martijn op zijn vakantie in Oostenrijk om te 
melden dat zij Marathon Noord ochtendlossing hadden 

gewonnen. In de week voor Perpignan heeft Martijn gewoon 
gefietst in Zeeland. Op deze manier kan Martijn voldoende 

aandacht aan zijn gezin besteden naast het runnen van een 
bouwbedrijf, de duivensport en nog andere hobbies zoals 
fietsen. Dat is toch het mooie van het spelen in een 
combinatie, iedereen kan op vakantie en toch zijn aandacht 
besteden aan andere zaken dan de duivensport. Vele handen 
maken licht werk en vooral tijdens het seizoen wordt er door 

de heren gas gegeven. De duiven krijgen veel aandacht en er 
wordt veel geobserveerd.  

Bert Leijen en Ab Stam met twee toppers van Duo Groot-Leijen.  

Ab was niet aanwezig bij de bloemenhulde, dus vandaar deze foto! 
 

 

In principe wordt er meegedaan aan alle vluchten ZLU vluchten en als het kan Nationaal St.Vincent middaglossing. 
De beste uitslag werd dit jaar behaald op St.Vincent ZLU. Er werd geklokt op 1087 km om 08.48, 09.19, 09.24, 
09,27, 09.49, 10.03. En resp 2e, 1e, 3e, 5e, 6e en 11e getekende en de 11e, 31e , 35e , 36e, 73e en 100e nationaal. 
De duiven die afvielen voor Barcelona zaten voorin… het kan verkeren.  
 
Wij van Marathon Noord hopen dat alle drie de heren op de feestmiddag aanwezig zijn om gehuldigd te worden als 

kampioen Ochtendlossing van de Marathon Noord 2015. 
 
Auteur 
Arjan van Gent 
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Team Vollebregt 2e kampioen Ochtendlossingen en duifkampioen over 3 jaar 
 
Na vorig jaar 2e van de Marathon Noord te zijn geworden, hebben ze dit in 2015 nog eens dunnetjes over gedaan. 

Zowaar een geweldige prestatie, want krijg het maar eens voor elkaar om in zo een sterke competitie twee jaar 

achter elkaar zo hoog op het podium te eindigen.  
 

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. 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. 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. 
 
Het 2e kampioenschap ochtendlossing bij SMN heeft men in 2015 volledig te danken aan hun “Napoleon”: Een 
schitterende doffer van 2012 met het ringnummer 1551098. Hij heeft het dit jaar net als in 2014 om drie keer in 
de prijzen te vliegen met onderstaande als resultaat. 

  
Barcelona       12e SMN  (79e Nationaal.) 
Marseille        37e SMN  (251e Nationaal.) 
Perpignan       16e SMN  (189e Nationaal.) 
 
Daar hij in 2014 op Barcelona zeer verrassend 
337e nationaal eindigde, ging hij als een van de 

getekende duiven mee naar Marseille. Dit 
resulteerde in de 57e Nationaal Marseille (9e 
Marathon Noord). Ook vorig jaar al bewees hij  
drie vluchten kort achter elkaar aan te kunnen , 
want met een 597e Nationaal Perpignan sloot hij 
het seizoen af. In 2 jaar tijd 6x prijs op de ZLU en 

met vijf prijzen bij SMN is “Napoleon” dan ook 

KAMPIOENSDUIF OVER DRIE JAAR 
OCHTENDLOSSING ZLU geworden en bezorgt hij 
hen ook het 2e kampioenschap ochtendlossing. 
Voorwaar een prestatie om jaloers op te worden, 
en als ik het goed begrepen heb zijn we nog niet 
van hem af. Komend jaar gaat hij gewoon weer de 

strijd aan met al onze duiven, en we zullen van 
goede huize moeten komen om niet weer het 
onderspit te delven. 
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Deze kanjer van een duif komt uit een doffer van Cas de Graaf maal een duivin uit de beroemde lijn van “DE 
JAPANNER” van de Vollebregten zelf. Uit deze lijn zijn al meerdere hele goede duiven gekomen onder andere “DE 
KILOMETER VRETER” die in 2009 kampioensduif van Europa werd, en daarna nog vijf keer scoorde op Barcelona 

en in 2014 beste Barcelona duif over 6 jaar werd. Wat een genot moet het zijn om zo een geweldige duif onder de 
pannen te hebben. 

Om de sterkte van dit hok nog meer te benadrukken. Hun 
“Marseille Star” (7 op 7 ZLU) eindigt als 2e kampioensduif over 3 

jaar bij SMN. En wat te denken van hun “Nieuwe tarzan” 10-
1615137.  Deze geweldenaar is in 2015 Neerlands beste Barcelona 
duif over de jaren 2012-2015.  Deze 137 vloog in 2012 de 
308e nat. Barcelona in 2013 de 99e nat. Barcelona in 2014 de 
130e nat. Barcelona en in 2015 de 599e nat. !!!!  
 

De naam Team Vollebregt komen we dan ook in 2015 weer bij 
diverse competities van voren tegen, een seizoen met super 
uitslagen staat immers garant voor topklasseringen in de diverse 
kampioenschappen. Een kort overzicht van de diverse tot nu 

bekende 1e kampioenschappen: 

1e Keizerkampioen Z.L.U. Cup Noord en Zuid-Holland (SNZH); 1e Onaangewezen Kampioen Afdeling 12 ‘De 

Kuststrook’ ; 1e Asduif Barcelona 4 jaar Z.L.U. ; 1e Duifkampioen Afdeling 12 ‘De Kuststrook’ ; 1e Snelste serie 3 
eerst getekenden nationaal Perpignan Z.L.U. en dus 1e Duifkampioen 2013 – 2015 Marathon Noord. 
 

Doe het ze maar eens na. Het mooiste voor Louis zijn de diverse asduiven competities want asduiven bezitten is 
een hobby op zich voor hem. Louis is altijd op zoek naar betere duiven en naar de allerbeste verervers. Dat is ook 
een van zijn passies. Regelmatig wordt er dan ook weer wat bijgehaald om zijn stam verder te versterken. 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 dus actief zoeken naar nog betere duiven, super verervers 
die er voor moeten zorgen dat men de stijgende lijn omhoog blijft vasthouden. 

Nou Louis en Ruth het is jullie van harte gegund, want ook uit vorige reportages die we al vele malen over jullie 
hebben kunnen lezen is gebleken dat jullie er heel veel voor over hebben. Namens alle deelnemers aan de 
Marathon Noord van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat en tot in Doetinchem de 24e oktober. 
 
Auteur  
John van Klink/Mike Freriks 
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Jelle Jellema, Nijverdal 3e kampioen Ochtendlossingen  
 
Soms is de start van je marathonseizoen niet zoals je graag zou willen. Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten 

of je kunt op zoek gaan naar de oorzaak en proberen het op te lossen. Dan zit er nog een risico in dat je te laat 
bent met ingrijpen. Deze keer waren Ad van Heijst en ik namens de Marathon Noord in Nijverdal bij Jelle Jellema. 
Een liefhebber die zo langzamerhand tot de grote van de marathonduivenwereld gerekend mag worden. Vorig jaar 
won hij nog Internationaal Barcelona. Dit jaar kwam hij niet goed uit de startblokken, zoals je van hem zou 
kunnen verwachten. Hij gaf echter niet op en ging op zoek naar de oorzaak. Uiteindelijk vond hij een paar dingen 
die voor verbetering vatbaar waren en hij kon hij tij keren en de tweede helft van het marathonseizoen verliep 
heel goed met enkele prachtige uitslagen, waarbij vooral St. Vincent ZLU opviel. Hij speelde op die vlucht 8 duiven 

en won nationaal tegen 3.714 duiven 5 prijzen: 6, 9, 16, 34 en 40 nationaal. Een geweldige uitslag op een afstand 
die bijvoorbeeld 208 km verder was dan de winnaar, die op de voorhand woont. Een uitslag waar je alleen van 
dromen kan, maar die voor Jelle werkelijkheid was. Voor die uitslag gingen we niet naar Nijverdal, maar die mag 
niet ongenoemd blijven. We gingen wel naar Nijverdal, omdat deze dierenarts (gespecialiseerd in grotere dieren 
dan duiven) 3e Kampioen Ochtendlossing was bij de Marathon Noord. Hiervoor tellen de bovenste twee duiven van 
de lijst op de vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan. Hieronder krijgt u een indruk hoe hij dit voor elkaar 

kreeg. 

 
De liefhebber 
Jelle Jellema, geboren Fries, is met een duif in het hart geboren. Van jongs af aan ging hij met zijn vader in 
Steggerda al mee de hokken in. Vader Últsje begon ruim 50 jaar geleden met de duiven en Jelle is er dus mee 
opgegroeid. De tweede helft van de jaren ’80 zijn vader en zoon Jellema zich gaan toeleggen op de grote fond en 
vanaf het begin ging het goed. In de loop van de jaren ging het alleen maar beter. In 2008 ging Jelle met zijn 

gezin in Nijverdal wonen en begon hij daar met een eigen hok. Vader Últsje ging in Friesland verder. Jelle doet in 
principe alle marathonvluchten mee met zowel een middaglossing als met een ochtendlossing zoals de ZLU-
vluchten. Jelle en zijn vader hebben veel vroege prijzen en mooie series gepakt, maar het voorlopig hoogtepunt is 
natuurlijk het winnen van Internationaal Barcelona met ‘De Kleine Jade’ in 2014. Op die vlucht pakte hij ook nog 
de 3e (Inter)nationaal.  
 
De duivenstam 

De onvolprezen fondstam van 
de familie Jellema is 
opgebouwd met duiven van 
Piter Beerda. Hij vloog sterk 
op alle vluchten, maar op 
verdere vluchten met zware 
omstandigheden was hij niet 

te kloppen. Hij maakte 
machtige uitslagen op 
moeilijke vluchten vanuit 
Bergerac (wat daar in 
Friesland ruim boven de 1.000 
km is). Dit zijn de duiven die 

de basis vormen van het ras 

Jellema. Op een dag kreeg 
Jelle een mand vol jongen 
mee, waaronder 5 jongen die 
hij voor de kweek moest 
bewaren. Uit deze duiven 
kwamen topduiven. Het soort 

wat Beerda had was een 
mengelmoes van sterke 
Belgische duiven zoals 
Vanbruane, Cathrijsse, maar 
ook Tournier-duiven. Toen pa en zoon Jellema zich op de zware fond gingen richten werd in de Beerda-duiven wat 
meer duurvermogen gekruist. Dit lukte het beste met een duif die zij in oktober 1998 kregen (op een bon) van 
Akkermans uit Nieuw-Vossemeer … Zwart Goud. Akkermans bracht vier laatjes naar Friesland voor de bon die zij 

van hem gekocht hadden. Van deze duiven is goed gekweekt en vooral Zwart Goud is een zeer waardevolle duif 

gebleken. Hij is voor een groot deel de basis geworden van het hedendaagse Jellema-soort. Dit fenomeen 
bevrucht tot op heden nog steeds. De huidige basis bestaat voornamelijk uit twee koppels: Zwart Goud met ‘de 
02 van Beerda’  en het fondkoppel, wat bestaat uit twee Beerda-duiven. Jongen van beide koppels op elkaar en 
uit de beide koppels afzonderlijk is de basis gelegd van de huidige Jellema-duiven. In de loop der jaren is er van 
alles tegen aan gezet om het ras te versterken en dat lukt ook wel eens, zoals met duiven van Arjan Beens, Gebr. 

Bruggemann, Harold Zwiers en Batenburg. Maar de basis … de Beerda-duiven en Zwart Goud en zijn kinderen 
wordt zuiver gehouden, zodat Jelle en ook zijn vader daar altijd op kunnen blijven terugvallen. Een heel goed 
voorbeeld van de basis is de Internationaal winnares van Barcelona … ‘Kleine Jade.’ Zij komt uit een kind van het 
Fondkoppel van Beerda, ‘Dirke,’ met een kind van ‘Zwart Goud’ met ‘de 02 van Beerda,’ ‘De Jade.’ 
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De duiven die het kampioenschap binnen haalden 
Twee duiven verdienden voor Jelle het 3e Kampioenschap Ochtendlossing 
van de Marathon Noord. ‘Blauwe Benno’ was Jelle’s eerste en enige duif van 

Barcelona. Dat deze doffer de enige Barcelona-duif was, komt door de 
slechte vlucht van Bordeaux (Agen) ZLU. Jelle maakte hierop een matige 
uitslag. Hij had op deze vlucht slechts vier prijzen van de 23 gezette duiven 
en begon ook nog eens aan de late kant. Een uitslag die Jellema-onwaardig 

genoemd mag worden. De ploeg van Barcelona werd toen nader bekeken. 
De duiven voelde licht aan en er zat geen spanning op de spieren. ‘Blauwe 
Benno’ was de enige die goed genoeg was om mee te gaan. Dus die ging als 
enige de mand in. Hij vloog een knappe prijs, niet dat Jelle tevreden was, 
maar het kon er goed mee door. Het was goed voor de 39e plaats in de Marathon Noord-competitie en nationaal 
won hij toch nog de 358e prijs tegen 5.138 duiven. ‘Blauwe Benno’ is gekweekt door Benno Kastelein uit Hengelo. 

De vader van deze doffer komt van Harold Zwiers en de moeder is een ingeteelde duivin naar ‘Saffier’ van Jelle. 
Na Barcelona ging het beter. Op St. Vincent ZLU werd een geweldige uitslag neergezet maar die telt niet voor dit 
kampioenschap. Op Marseille werden 21 duiven gespeeld en 13 duiven vlogen prijs in de Fondunie 2000 en maar 
liefst 16 nationaal prijs in de ZLU. De eerste duif was de tweede getekende. Zij vloog in de Marathon Noord de 10e 

prijs en nationaal de 94e prijs. Het was ‘Sylvia,’ die dit jaar duifkampioen van de Fondunie 2000 werd met eerder 
prijs op Pau en later ook nog prijs op Perpignan. Haar vader is een zoon van 
‘Miss Gijsje’ van Arjan Beens en haar moeder is ‘Het Kleine Kweekstertje,’ ook 

de moeder van de 3e internationaal Barcelona van vorig jaar (2014). ‘Sylvia’ 
won deze mooie prijs op Marseille op eitjes. Twee weken later won ze op 
jongen een mooie prijs op Perpignan. Ze was als eerst getekende de 4e duif 
van Jelle op deze vlucht, maar verdiende wel de punten voor het 
kampioenschap van de Marathon Noord. In deze competitie won ze de 14e 
prijs. In de ZLU won ze de 173e nationaal. Jelle had op deze vlucht 12 duiven 
en won 9 prijzen, beginnend met 27, 69, 146, 173 en 185 nationaal. Een 

bijzonder goede vlucht. 
 

Tot Slot 
Jelle Jellema heeft een prima seizoen gehad op de ZLU-vluchten en de Ochtendlossingsvluchten van de Marathon 

Noord. Na een stroeve start is er vanaf St. Vincent ZLU een geweldig herstel gekomen met een paar prachtige 
uitslagen. Voor Jelle een prima leermoment. ‘Je moet als liefhebber altijd scherp zijn en niet verslappen en dat 

heb ik in het begin van het seizoen toch even gehad,’ vertelt de man uit Nijverdal eerlijk. ’Ik hoop ervan geleerd 
te hebben, maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst niet een andere fout door mij gemaakt gaat worden,’ zegt 
hij nuchter. Het was een leuke middag bij deze grote kampioen die openhartig over zijn hobby en zijn 
handelswijze heeft verteld. Jelle, mede namens Ad, nogmaals van harte gefeliciteerd met het behalen van dit 
mooie kampioenschap bij de Marathon Noord. 
 
Auteur 

Jaco van Nieuwamerongen 
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Jay Lissenberg, Utrecht winnaar Criterium der Azen Ochtendlossing  

 

Op een zaterdag eind augustus ging ik (veertiger) met Jurrian van Amerongen (dertiger) naar Jay Lissenberg (28 
jaar). Dus bij leven en welzijn zullen wij over dertig jaar nog vrolijk tegen en met elkaar duivensport beleven. Als 
je hierop uitvergroot is de duivensport nog springlevend. De reden van het bezoek aan hem is een mooie reden. 
Jay werd dit jaar Kampioen Criterium der Azen op de Ochtendlossing. Hierbij tellen op de drie vluchten Barcelona, 
Marseille en Perpignan beide bovensten van de lijst. Misschien wel het moeilijkste kampioenschap van de 
Marathon Noord. Jay was de enige liefhebber, die alle zes de aangewezen duiven pakte. Een geweldige prestatie!!! 

 
De liefhebber 
Jay Lissenberg uit Utrecht is een jonge 
liefhebber van 28 jaar, die sinds 2001 actief 
bezig is in de duivensport. Hij is er in gerold 
door zijn vader Johan, die ook vanaf zijn jonge 
jaren duiven heeft. In Utrecht vliegen meer 

liefhebbers die Lissenberg heten en dat is 
allemaal familie. Jay’s vader helpt hem nog 
steeds, vooral overdag als Jay aan het werk is. 
Jay zit voor zijn werk in de boomverzorging. De 
liefde voor de natuur kan hij zo mooi in zijn 
werk en hobby kwijt. In zijn begin jaren speelde 

Jay de programmavluchten, maar al snel kwam 
de overschakeling naar de grote fond. Hij kreeg 
voor zijn verjaardag twee duifjes van Harry 
Brakelé uit Maarssen, wat toen zelf al een groot 
kampioen was. ‘De 647’ van 2002 was daar één 
van en dat werd uiteindelijk de stamduif van het 
hok van Jay. Zij werd gekoppeld aan een 

Theelen-doffer van het kweekcentrum van Jaap 

van Alphen. Uit dit koppel kwam een goede Rode Doffer. Deze doffer werd weer op zijn moeder gezet. Uit dit 
inteeltkoppel kwam de 1e NPO Perigueux 2006. Uit dit koppel kwamen verder nog de 14e NPO Brive en de 10e nat. 
St. Vincent. Dit koppel en haar kinderen is de basis van de duivenstam van Jay. De liefde voor de 
marathonvluchten was geboren. De versterking van deze ingeteelde stam kwam met de volgende duiven: een 
doffer en een duivin van Jac. Steketee, een doffer van 2007 van Ko van Dommelen (uit Dubbel Gespierde maal 
Bolle Orleans Hulkje), een paar nieuwe duifjes van Harry Brakelé en door samenkweek met Jurrian van 

Amerongen. 
 
De duiven van het Criterium der Azen 
De duiven die ervoor gezorgd hebben dat het kampioenschap binnengehaald werd door Jay Lissenberg van het 
Criterium der Azen bij de Stichting Marathon Noord waren de volgende: 
 

Barcelona 

‘De 662’ van 2008 was Jay’s eerste duif van Barcelona. Het was tevens zijn eerste getekende. Hij won bij de 
Marathon Noord de 35e prijs en nationaal de 307e prijs. Deze duif komt rechtstreeks van Harry Brakelé uit 
Maarssen. Eerder won deze duif o.a. de 17e nationaal St. Vincent in 2012 tegen 4.575 duiven, de 28e nationaal St. 
Vincent in 2010 tegen 5.698 duiven en vorig jaar de 361e nationaal Barcelona tegen 5.423 duiven. Kortom een 
topper. De tweede duif van Barcelona is ‘de 681’ van 2009. Deze duif won de 76e prijs in de Marathon Noord en 
de 652e nationaal. Zij komt uit een doffer van Jac. Steketee en een duivin van een samenkweek met Harry 

Brakelé. Zijn ‘733’ tegen de 1e NPO Perigueux 2006 van Jay. Een nazaat van een supergeslacht, waarvan 25 
verschillende nazaten bij de eerste 100 nationaal vlogen. 
 
Marseille 
‘De 009’ van 2011 was de eerste duif van Marseille van Jay. Het 
was de tweede getekende van deze vlucht. Hij won de 75e prijs in 
de Marathon Noord en de 551e nationaal. De vader van deze duif is 

de kweekdoffer van 2007 van Ko van Dommelen. Hij is ook de 

vader van de 30e nationaal St. Vincent ZLU van dit jaar. De moeder 
van ‘de 009’ komt uit het goede koppel (Rooie Doffer x Brakelé-
duivin) en is dus een volle zus van o.a. de 1e NPO Perigueux 2006 
en 10e nationaal St. Vincent 2009. De tweede duif van Marseille is 
de eerst getekende duif van deze vlucht. Het is ‘de 490’ van 2012. 

Hij won in de Marathon Noord de 77e prijs en nationaal de 570e 
prijs. In 2014 won hij de 68e nationaal Marseille en in 2015 won hij 
ook nog de 408e nationaal Perpignan. Zijn vader komt net als de 
moeder van de eerste duif van Marseille uit het Goede Koppel. De 
moeder komt rechtstreeks van Ko van Dommelen en komt uit ‘De 
Zwarte Pau.’ 
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Perpignan 
De eerste duif van Perpignan had Jay niet bij de bovenste 

twee duiven gezet. Deze duif won de 390e nationaal. Niet 
veel later viel ‘De  490’ van 2012. Hij was net als op 
Marseille, de tweede getekende. Hij won dit keer in de 
Marathon Noord de 40e prijs en nationaal de 408e prijs. Bij 

het stukje van Marseille staan de verdere 
wetenswaardigheden van deze goede doffer. De derde duif 
van Perpignan was de eerst getekende van Jay op 
Perpignan. Het is ‘de 597’ van 2013. Hij won op Perpignan 
de 76e prijs van de Marathon Noord en nationaal de 849e 
prijs. Eerder dat jaar won hij de 30e nationaal St. Vincent 

ZLU. Vader van deze doffer is dezelfde vader van de eerste 
duif van Marseille, de kweekdoffer van 2007 afkomstig van 
Ko van Dommelen. De moeder is wederom een dochter 
van het Goede Koppel. Dit koppel loopt als een rode draad 

door alle goede duiven heen. 
 

Tot Slot 

Jay Lissenberg heeft nog een lang ‘duivenleven’ voor zich, als alles goed verloopt. Hij heeft de beschikking over 
een sterke duivenstam, waar regelmatig goede duiven uit voortkomen en waar menig vroege prijs mee gespeeld 
wordt. Hij mag trots zijn op zijn stammetje die hij zorgvuldig heeft opgebouwd. We gaan in de toekomst hier nog 
veel van horen. Verder is Jay is een aardige kerel, die met veel passie over zijn hobby praat en die er duidelijk 
ook van geniet. Dit alles maakte het een leuke middag bij hem samen met Jurrian, zijn vader Johan en een 
andere duivenvriend. Jay, nogmaals gefeliciteerd met het mooie kampioenschap van het Criterium der Azen van 
de Marathon Noord en we gaan elkaar weer zien. 

 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Jan Grootoonk, Bant winnaar Supercup SMN 2015 

 
Het seizoen 2015 is ten einde voor de meerdaagse liefhebber en dan wordt de balans opgemaakt van de 
kampioenschappen. En werd mij gevraagd, na een poosje van afwezigheid, of ik bij de winnaar van de Supercup 
een reportage wilde maken. Bij de Supercup is de spelregel van de SMN als volgt; de winnaar van de SuperCup 

Marathon Noord is de liefhebber die op, zowel de ochtend, als middaglossingen de meeste series van twee duiven 
heeft geconstateerd. 

Dit was niemand minder dan Jan Grootoonk uit Bant, de laatste jaren de onklopbare man op de middaglossing van 
Sector 4.  Jan kwam in de jaren ´60 in aanraking met duiven. Eerst met de sierduiven van zijn vader en zijn 
broer’s verdienstelijke postduiven in het Overijsselse dorpje Bruchterveld, vlakbij de Duitse grens. Jan is later 
gevraagd om als convoyeur mee te gaan voor afdeling Twente en dit deed hij enkele jaren met veel plezier. Na 
een tussenstap in Hardenberg is hij in 1979 neergestreken in Bant, een dorp in de Noordoostpolder. Hier is hij 

gaan werken en nestelde zich met Marianne. Hij speelde toen de programmavluchten met duiven van zijn broer 
Arie en gebroeders Jansen uit Almelo. Later heeft hij duiven gehaald bij Nico Pronk en weer later bij A.J. van Dam. 
Jan speelde zeer verdienstelijk en haalde vele kampioenschappen en overwinningen naar Bant.  1 van zijn mooiste 
hoogtepunten is naar eigen zeggen wel de "Snelle Jan" 92-2098436. Deze doffer speelde negen zuivere 1e prijzen 

en was  Asduif H.F. "De Vredesduif" en  2e Nat. Asduif H.F. N.P.O / W.H.Z.B. Toen het gezin in de jaren ´90 werd 
uitgebreid met zoon Yoël en dochter Esmé werden de prestaties minder door het gezinsleven. Op advies van zijn 

vrouw koos hij toen bewust voor de Meerdaagse. De eerste fond duiven kwamen bij N. Volkens vandaan en later 
bij Terpstra/Koper. In 2002/2003 zei hij de programmaduiven vaarwel.  Vanaf toen ging alle aandacht naar de 
duiven voor de lange adem. In  2004 kwamen duiven van A. Pegels en deze duiven werden toen gekruist met de 
Volkens en Terpstra/Koper duiven. Deze kruising pakte heel goed uit. En in de loop der jaren is Jan steeds op zoek 
naar goede duiven en zijn er via via duiven van Jellema gekomen en duiven via  A. Pas. Het altijd op zoek zijn 
naar nog betere duiven en de strenge, maar eerlijke leerschool hebben Jan de laatste jaren geen windeieren 
gelegd. Tot het jaar 2013 stond Jan menigmaal op Teletekst, maar vanaf 2014 wel op het bovenste treetje op de 

vlucht Limoges en vloog hij wel 130 mpm los op de nummer 2. Datzelfde jaar was hij nog tweemaal van de partij 
op TT en in 2015 raast de trein wederom richting Bant. Dit jaar ook bewust op de ZLU waar hij een paar 
duivenkoppels voor klaarmaakte. Hiermee was hij met de middag- en ochtendlossing zeer succesvol hetgeen hem 
op de laatste meerdaagse van 2015 dan ook wederom de overwinning op Bergerac naar Bant bracht. Jan’s 

systeem is op het nest spelen. Hij speelt per afdeling en maakt de hele ploeg klaar voor een vlucht. Zijn voorkeur 
gaat naar een neststand van 10 a 12 dagen broeden of op grote jongen en eieren. Hij beschikt over 5 afdelingen 
waarvan 1 voor de ochtendlossingen aangevuld met jaarlingen. Elke afdeling heeft  9 koppels. Op het ruime en 

overzichtelijke erf staan 2 grote rennen voor de jongen en een ruime kweekafdeling en een goede 15 a 20 meter 
aan vlieghokken. 

 

Coen Brugman (r) overhandigt namens Marathon Noord de bloemen aan Jan Grootoonk (l). 

Nu naar de SuperCup 

Op St Vincent middaglossing vloog Jan de volgende punten bij elkaar: Met zijn 2e getekende de 2012-1116836 
doffer een 66e SMN en 70e Nat Sector 4.Deze doffer komt van vaderskant uit de Livai maal Daisy en Miraya. Van 
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moederskant is het een kleinzoon van zoon Livai maal Celine. Zijn 1ste getekende was de 2011-1223660 duivin 
172 SMN en 182e Sector 4 dit is een volle dochter uit Livai maal Daisy. Totaal 1831.49 punten 
 

Op Barcelona 2 mee 100% prijs.  Zijn 1ste was de 1e getekende de 2012-1116914 doffer met een 71e SMN en een 
608e ZLU tegen 5183 duiven Deze doffer komt van vaderskant uit Marnix 100% Jellema uit Kiara dochter van 
Zwart Goud maal de 02 en de moeder is Celine die uit de lijn van de De Getoepte komt een van de betere lijnen 
naar Jan zijn zeggen. Zijn 2e was de 2e getekende de 2011-1223745 doffer met een 98e SMN en een 1043e  ZLU 

Deze doffer komt uit Olaf de lijn de Getoepte maal Thea van Son maal de 347 uit een koppeling Terpstra/Koper 
maal N.C.Volkens. Totaal 1927.62 punten. 
 
Op Marseille 2 mee 100% prijs. 2e getekende de 2013-1693286 duivin Lian  de 9e SMN en een 71e ZLU tegen 
3610 duiven.Zij komt uit de Nygel zoon Livai maal Daisy maal Aimay uit de lijn de Getoepte. Zijn 1e getekende 
was de 2009-1711637 Doffer hij vloog een 71e SMN en 512e ZLU. Deze doffer vloog 3 maal bij de eerste 63 

Sector 4 waarvan de mooiste prestatie een 13e op Nat Orange 2012 was Hij komt uit een Zoon 008 Overwater/ 
Pegels maal de 853 die al moeder is van 8 top 100 klasseringen Nationaal is. Zij komt uit een koppeling 
Terpstra/Koper maal N.C Volkens. Totaal op deze vlucht 1974,79 
 

Dan de laatste vlucht waar Jan punten op pakte was Cahors: 
Zijn 1e was de 2e getekende de 2013-1693340 duivin zij vloog een 27e SMN en een 41ste Sector 4 het zelfde jaar 
2015 vloog ze ook nog een 12 St Vincent Sector 4 zij is een halfzus van zijn  eerste van Barcelona 2015 van 

vaderskant van moeders kant komt ze uit Naomi Vertelman maal Jellema. 
Zijn 2e was de 1e getekende de 2012-1116886 duivin en vloog een 49e SMN en een 98e Sector 4  
Deze duivin vloog in 2015 ook al een 5e Sector 4 op St Vincent TT en in 2014 een 14e zij is een volle zus van de 
1ste van Barcelona uit Marnix maal Celine. Totaal1984.73 punten 
 
Totaal had Jan 7718.63 punten over de 6 vluchten en was hij voor Perpignan al niet meer te kloppen helaas 
draaide Jan op deze vlucht geen duiven. En het siert hem dat hij aangaf dat je met weinig duiven spelen 

kwetsbaar bent. Maar de keuze was bewust 2 duiven op de vluchten met ochtendlossing. 
 
Zoals door Jan aangegeven speelt hij niet voor kampioenschappen, maar voor mooie uitslagen. Ja en als dat lukt 
komen de kampioenschappen er vanzelf bij. De gedrevenheid spat er vanaf en in Bant wordt niks aan het toeval 

overgelaten. Keiharde selectie en alleen het beste is goed genoeg. En blijven zoeken naar de ideale Marathon duif.  
 

Jan, van harte gefeliciteerd! 
 
Auteur 
Coen Brugman                       
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Gebr. Jacobs, Nes aan de Amstel winnen de Herman van der Velden trofee 
 
Piet Jacobs is 76 jaar jong. Hij was voorheen zelfstandig ondernemer en had een supermarkt in Amsterdam. Op 

het moment dat Piet 57 jaar werd heeft hij besloten de boel te verkopen, en sindsdien geniet hij samen met zijn 

vrouw van een goed leven. In de zomermaanden besteed Piet veel tijd aan het loslaten, schoonmaken, verzorgen, 
inkorven en uitslaan van de duiven.  Ook Toon Jacobs is inmiddels (na vele jaren als loodgieter gewerkt te 
hebben) al 8 jaar met pensioen. Toon is 69 jaar jong. Hij is eigenlijk degene die alles administratief bijhoud.  Maar 
hij voert ook dagelijks de duiven af. De taken zijn bij deze broers goed verdeeld. Ze hebben een prachtige 
accommodatie bij Piet thuis. Op dit mooie hoekhok van circa 15 meter zijn al diverse kopprijzen door de jaren 
heen behaald. Zij spelen zowel de middag als de ochtendlossingen. Dit jaar mogen ze weer bij de  ZLU 
prijsuitreiking 3 bokalen gaan ophalen in het mooie Limburg. Voor de kenners onder ons zegt dit al genoeg. 

Het winnen van de Herman van der Velden trofee is ook een prestatie van formaat. Als je namelijk kijkt hoe deze 
gewonnen is, geeft dit ook direct aan hoe moeilijk het is om op St. Vincent en Barcelona je bovenste van de lijst 
te constateren. En dan uiteraard zo vroeg mogelijk. Op St. Vincent pakken ze hun 10-1501821,  21ste   bij SMN.  

 
En op Barcelona pakken ze de 11-
1562664. Deze weet de 53ste  stek te 

bemachtigen. Eigenlijk waren Piet en 
Toon een beetje verbaast over het 
feit dat zij als winnaars uit de bus 
kwamen omdat ze niet echt het 
gevoel hadden dat ze super vroeg 
zaten op de beide vluchten. Nee, niet 
echt super vroeg, maar er was 

niemand die het beter heeft gedaan 
dan de duiven van de Gebroeders!!! 
Terwijl er toch genoeg liefhebbers, 
weer hebben meegedaan aan het 
mooie spel van SMN. 
 

De mannen vliegen met hun duiven 

zowel op nest als op weduwschap. 
Hiervoor hebben ze bij de start van 
het seizoen circa 45 oude en 40 
jaarlingen tot hun beschikking. Er 
worden jaarlijks ongeveer 100 

jongen gekweekt. Alle duiven worden rond 1 maart gekoppeld. Als ik vraag hoe het met de pennen zit is het 

antwoord van Piet stellig: dat ligt aan het soort duiven dat je bezit. De ene duif ruit veel sneller dan de andere 
duif. Hiermee moet je rekening houden met de inkorvingen. De snelle ruiers zullen dan ook eerder aan hun 
2de overnachtfond vlucht gaan beginnen dan de trage ruiers. Medisch doen ze uiteraard de jaarlijkse inentingen en 
begin/half april krijgen alle vlieg duiven een geel pil opgestoken. Zes weken daarna wordt dit nog eens herhaald. 
De duiven worden wel constant in de gaten gehouden. Ook wordt er zo nu een dat iets tegen wormen gegeven. 
De duiven moeten luis vrij zijn en ze moeten er gewoon goed uitzien. Dagelijks gaan de duiven er al vroeg uit. 
Eerst de weduwnaars en daarna de nestduiven. Het trainen van de duiven is belangrijk.  Ook ‘s avonds worden de 

duiven geacht te trainen. De duiven moeten wel al het voer dat gegeven wordt, op eten. Dus het is niet zoals je 
veel leest een volle bak methode. Nee, hier worden ze niet door en door verwend maar moeten ze er echt voor 
werken. 
  
Het soort: 
In 2004 kwam Gerrit Veerman uit Volendam met een mandje naar Nes aan de Amstel. Hier zaten 2 jongen in. Een 
daarvan waren ze al snel kwijt maar de andere konden ze als jaarling gaan spelen. In eerste instantie liet hij zich 

niet zien totdat er een zeer zware dag fond vlucht was. Boem keivroeg!!! 5de  in de Fondclub Noord Holland. Twee 
weken later ging hij (de 04-621) mee naar Marseille en speelde de 15de in de FCNH. Daarna heeft hij, tot aan zijn 
pensioen aan toe, nooit meer gemist. Deze kanjer speelde o.a. een 9de nationaal Perpignan en een 15de nationaal 
Barcelona. Vanaf 2010 zit hij als zeer waardevolle kweker op het kweekhok. Deze 04-621 is een zoon van het 
inmiddels wereld beroemde kweekkoppel met de naam “Het Betuwe Koppel”. Uit deze doffer is bijna 80% van het 
gehele hok Jacobs opgebouwd. De overige duiven zijn nog van hun oude soort. Dit jaar pakken ze bijvoorbeeld de 

3de nationaal Agen ZLU oud en de 12de nationaal Marseille. Beide De duif die voor dit huzaren stukje zorgde is een 

kleinzoon uit de “621” Ook de duiven die de Herman van der Velden trofee binnen hebben gesleept zijn een zoon 
en een kleinzoon uit de “621”. Volgens Piet heeft de 04-621 zeker 5 keer bij de eerste 10 in de FCNH gezeten en 
hebben zijn kinderen cq. kleinkinderen vele malen bij de eerste 10 van de FCNH gestaan. Men zegt wel eens “een 
goede duif moet je krijgen maar ook worden gegund!!” Nou deze is gekregen en gegund. 
 
Ik wil de zeer sympathieke broers, Piet en Toon Jacobs hartelijk bedanken voor hun gastvrije ontvangst en we 

zullen ongetwijfeld nog veel van ze horen. 
 
Auteur 
John Laan 
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren 

2014 

Middaglossingen 
 
M&D Heezen, Beltrum   

2013 Laura Wolff-Tennekes, Wezep 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 
 
 

 
2014 
2013 

Harold Zwiers, Den Ham 
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 2015 
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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/

