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Voorwoord  

Het vliegseizoen 2016 zit er weer op en de vluchtwinnaars en kampioenen zijn enige tijd geleden via de site en 
facebook bekend gemaakt. Om u in de toekomst ook nog in de gelegenheid te stellen om voorbije edities van 
onze competities na te lezen brengt de Stichting Marathon Noord elk jaar een prachtig naslagwerk uit, dat ook nog 

tot 2009 terug op onze site onder de knop “historie” is terug te vinden. Wat is er nu leuker om samen met uw 
vrouw of vriendin onder het genot van een kop koffie samen wat te lezen. Televisie uit, zij een damesblad en u 
ons kampioenenboek in handen waar u de uitslagen, diverse kampioenschappen, gewonnen prijzen en 
pennenstreken van onze medewerkers nog eens tot u kunt nemen. Het is geschreven door liefhebbers net als u, 

die er plezier in hebben om hun bezoekjes aan vluchtwinnaars en kampioenen te vereeuwigen. 
 
Daarom wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun inzet op welke manier dan ook, die door middel van een 
artikeltje van een liefhebber of via een blog, hun bijdrage leveren aan het fenomeen dat Marathon Noord al 42 
jaar is. Zij zorgen er voor dat de banden met de deelnemers in stand blijven. U allen bent een onmisbare schakel 
tussen de fondliefhebbers onderling. Ook een woord van dank aan onze sponsors en de kampioenen die bijna 
altijd een bonnetje schenken voor onze 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 aanbieden. 
 
Dat de voorbereidingen voor dit kampioenenboek erg veel tijd in beslag nemen heb ik als nieuwkomer nu zelf 
mogen ervaren. Uitslagen selecteren, reportages bijpassen, medewerking voor advertenties vragen en bij akkoord 
deze doornemen met de sponsor, overleg met de drukker enz. De grote motoren in deze, Mike Freriks en Arjan 
van Gent, mogen best eens genoemd worden. Wat een werk verzetten deze mensen, naast hun andere taken van 

penningmeester en webmaster. Bij de huldiging straks op 22 oktober a.s. in zaal de Kruisberg in Doetinchem zijn 
zij ook weer present, maar dan worden zij uiteraard bijgestaan door het gehele bestuur, omdat er dan naast 
gezellig praten over duiven ook gehuldigd mag gaan worden. 
 
De deelname aan onze beide competities is ondanks dat er elk jaar nog al wat liefhebbers om allerlei redenen zich 
laten uitschrijven bij de NPO, redelijk stabiel. Opvallend dit seizoen was dat er nog al wat nieuwe deelnemers 
waren die voor het eerst voor onze competities inschreven. De toekomst voor de SMN lijkt voorlopig zeker 

gesteld, want dat heb ik tijdens de gesprekjes met veel liefhebbers tijdens de voorjaarsbeurs persoonlijk mogen 
vernemen. Uiteraard speelt daarin het prijzenpakket, dat bestaat uit de inleg van de liefhebbers, aangevuld met 
de opbrengsten van de sponsoring van adverteerders een grote rol. Ruim € 48.000 inleggeld verhoogt met 
sponsorgelden maakt een totale prijzenpot van meer dan € 50.000. Daarnaast mag best gezegd worden dat alle 
bestuursleden en medewerkers hun werkzaamheden verrichten op basis van vrijwilligheid ter promotie van onze 
verbindende liefhebberij. Dat is misschien wel de sleutel van het woord “familie” dat ik van veel deelnemers heb 
mogen horen. Bent u nog geen deelnemer aan Marathon Noord, vanaf 1 januari a.s. kunt u zich via onze site 

aanmelden. Op 3 vluchten slechts 2 duiven inkorven en u dingt mee naar de vele geldprijzen en de prijzen in 
natura. U kunt intekenen voor zowel de middaglossing, de morgenlossing of beiden. Raadpleeg daarvoor onze site 
www.marathonnoord.nl 

 
Wat betreft onze kampioenen huldiging hebben we vorig jaar er voor gekozen om van Hooglanderveen weer terug 
te gaan naar onze oude vertrouwde locatie bij de familie Jansen, zaal De Kruisberg in Doetinchem. Uit de vele 

positieve reacties die we hebben ontvangen bleek dit een goede beslissing. We hopen dat velen van u de weg 
naar Doetinchem weer weten te vinden en dat u ook dit jaar weer in groten getale naar onze 
feestmiddag/kampioenen-huldiging komt. 
 
U mag van mij aannemen dat het een voorrecht is om samen met alle andere bestuursleden en medewerkers 
onze competities draaiende te houden en om alle prijswinnaars straks op 22 oktober a.s. in De Kruisberg in 
Doetinchem te mogen huldigen. Komt u met uw vrouw of vriendin?...graag! Want voor hen organiseren we zoals 

inmiddels gebruikelijk een extra dames activiteit, speciaal gericht op hun interesses. Ik schreef het hierboven al: 
alle deelnemers tesamen lijken wel één familie, daarom bent u allen van harte uitgenodigd. De zaal is open vanaf 
13.15 uur. 
 
Cees Selhorst 
Voorzitter 
 
 

 
 
 
 

De jaarlijkse feestmiddag wordt gehouden op 22 oktober 2016 in  
De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 7009 BT Doetinchem. 

Zaal open 13.15 uur. Einde feestmiddag 20.00 uur.  

http://www.marathonnoord.nl/
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Peter en Inge Bosveld pakken met hun “Magic 905” de overwinning op St.Vincent. 
 
Na een dag uitstel werden afgelopen zaterdagmiddag om 13.00 uur 13.472 duiven gelost in St.Vincent met een 
meest noordwesten wind en prima vliegweer op de gehele vlieglijn.  Sint Vincent is helaas de enige vlucht voor 
heel Nederland die nog over is van de klassiekers op de middaglossing van weleer. Peter en Inge Bosveld hadden 

8 weduwnaars mee in de strijd. Het is hun “Magic 905” die zich om 10.44 uur laat constateren en daarmee de 

overwinning opeist bij Marathon Noord maar ook de snelste duif is in Sector III tegen 3.368 duiven Op de 
2e plaats bij SMN eindigt Jaap Luitjes uit Alkmaar met zijn topper de 064 (in 2015 duifkampioen overnacht bij 
Fondclub Noord-Holland) en de laatste podiumplek is voor Rob Timmermans uit Schellingwoude met zijn 2e get. 
de “014”. 

De winnende liefhebbers. 
Inge (50) en Peter (52) gaan schuil 
achter de naam Peter Bosveld. Alleen 
Peter noemen, daarmee doen we 
Inge zwaar tekort want de 

duivensport in huize Bosveld is een 
echte gezamenlijke hobby. Door de 
week  is het Inge die een groot 
gedeelte van de verzorging met liefde 
op zich neemt. Zeker wanneer Peter 
niet tijdig terug is van zijn werk is het 

Inge die paraat staat om de stipte 
verzorging over te nemen. Peter die 
al vanaf zijn 12e duiven heeft leerde 
Inge 15 jaar geleden kennen en het 
eerste wat hij tegen Inge zei was: 
“Als je wat met me wil moet je mee 
het duivenhok in want daar zit ik 

uren en dagen”. Of het nu Peter is 
geweest of de duiven waar ze 
uiteindelijk voor viel is me niet geheel 
duidelijk geworden ;-) maar wel duidelijk is dat we hier te maken hebben met een unieke combinatie die 
gezamenlijk enorm veel plezier aan de duivensport beleven. 
 
Accommodatie en verzorging.  

14 meter hok met in totaal 7 afdelingen hebben ze tot hun beschikking. Waarvan 3 afdelingen voor de 
weduwnaars zijn. 2 Afdelingen voor de oude (24) en dus 1 afdeling voor de jaarling doffers (16). Voor alle 
duidelijkheid: hier speelt men nog het traditionele weduwschap met doffers. Half januari zijn de duiven gekoppeld 

en deze zijn vervolgens weer gescheiden toen de jongen 14 dagen oud waren. Om de duiven uiteindelijk weer te 
herkoppelen en na een paar dagen broeden zitten de doffers inmiddels 4 weken op weduwschap. Dit systeem 
zorgt ervoor dat men niet hoeft te verduisteren of bij te lichten. Deze week zijn de eerste pennen gevonden op 

het hok. De dagelijkse verzorging begint ’s-morgens om 06.30 uur want alvorens Peter naar zijn werk vertrekt 
voert hij de weduwnaars. Om 09.00 uur is het Inge die vervolgens de verzorging van de kwekers en de jonge 
duiven op zich neemt. En om 17.00 uur gaan de weduwnaars los voor hun dagelijkse training. Als Peter op tijd 

terug is van zijn werk doet hij dit en anders 
neemt Inge deze taak op zich. Volgens Peter 
trainen zijn weduwnaars als jonge duiven. Dit 
komt volgens hem door de roofvogels waar ze 

enorm veel last van hebben. De weduwnaars 
trekken hier weg, zijn een half uur uit het zicht 
komen terug op het hok om vervolgens 
nogmaals weg te trekken. Zodra ze weer terug 
zijn worden ze door Peter dan naar binnen 
geroepen. Dus geen geklepper en gedartel als 
weduwnaar rond het hok want dit kost juist 

veren. De jaarlingen zijn hier het vaakst het 
slachtoffer, tot nu toe zijn er al 5 jaarlingen 
gepakt door een roofvogel. Buiten het seizoen 
om (oktober t/m half maart) is de verzorging 
met 1x daags heel eenvoudig en komen de 
duiven i.v.m. de roofvogels niet los. 

 
De winnende duif “Magic 905”. 
Als jaarling vorig jaar kreeg deze doffer zijn 

vuurdoop op Cahors en hierop slaagde hij met vlag en wimpel. Om 06.12 uur liet hij namelijk toen het systeem 
piepen hetgeen uiteindelijk resulteerde in een 2e nat. in Sector III tegen 5.028 duiven,  1e afdeling 8 GOU , 1e 
superfondclub SFG en 1e Zone 1 van de Noordelijk Unie.  En nu, in 2016, werd St.Vincent zijn 2e middaglossing 
met als resultaat de 1e nat. in Sector III. Een topper van jewelste dus.  Net als alle andere duiven stamt de “Magic 
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905” af van het soort van vriend Ben Roodbeen uit Renkum. Uit deze lijn komen meerdere toppers met teletekst 
noteringen. 
  
De voorbereiding op het seizoen, voeren en medische plaatje. 
De weduwnaars gaan hier vanaf het begin van het seizoen wekelijks mee met de vereniging op de reguliere 

wedvluchten. 5 Weken voor St.Vincent gaat vervolgens de frequentie omhoog door ze midweeks ook 3 weken 
lang in te korven voor een oefenvlucht van +/- 220 km. In totaal hadden de duiven voor St.Vincent 2500 

kilometer in de vleugels met als verste afstand 380 km. De eerste 5 vluchten was de “Magic 905” telkens hun 
laatste duif. Alleen de laatste weken toonde hij zijn vorm door vooruit als eerste op het hok te verschijnen. De 
laatste week ging de “Magic 905” met het trainen van huis telkens alleen van het koppel af. Een teken van vorm 
maar tegelijk ook weer een zorg, bang als men was dat hij daardoor gepakt zou worden door de roofvogel. 
Over het voeren is Peter vrij duidelijk: “Ik heb geen verstand van voer maar dat heeft Dick de Leeuw van Beyers 
wel dus heb ik aan hem gevraagd wat mijn duiven nodig hebben. Standaard voer ik nu Galaxy light. Voor de 

inkorving voer ik vanaf zondagavond Long Distance erbij en verder krijgen ze dan in een potje een eigen vettig 
mengsel wat bestaat uit snoepzaad, tovo, eivoer en pinda’s. Dit alles wel in een juiste verhouding want 
bijvoorbeeld teveel pinda’s is ook niet goed”, aldus Peter. 
Medisch gezien is het vrij eenvoudig de duiven krijgen alleen iets als het nodig is. Gedurende het seizoen laat 
Peter de mest 4 tot 5 keer onderzoeken bij  J. van der Sluis/Stephan Göbel. Preventief kuren is er hier dus niet 
bij, op een kuur voor het geel op eitjes na. Peter is hier ook heel stellig in: “Een gezonde duif heeft een goede 
weerstand en blind kuren is zinloos”. Op dinsdag/woensdag krijgen de duiven hier een heerlijk warm bad waar ze 

enorm van genieten en tot 15 minuten blijven baden. Zet men een bad met koud water in het hok dan zijn ze met 
7 minuten klaar. Logisch ook, wat heeft u zelf liever? 

 
Tot slot 
Rust, regelmaat en reinheid zijn hier de sleutelwoorden. Daarnaast heeft Peter een eigen kijk en visie op het 
geheel waar verder niets aan het toeval zal worden overgelaten. 
Nog even terug naar de inkorving voor St.Vincent.  Peter liet van een aantal weduwnaars aan Inge het borstbeen 

zien die vervolgens hierop met verontwaardiging zei: “heb je ze laten vallen al die blauwe plekken”. “Nee hoor, zei 
Peter, niet zenuwachtig worden dat is een teken dat ze goed zijn”.  En goed waren ze, zeker hun “Magic 905”, 
maar ook de nationale uitslag mag er met 5 v.d. 8 in de prijzen meer dan wezen. 
Langs deze weg wil ik Peter en Inge nogmaals feliciteren met hun overwinning op St.Vincent, een droom voor 
iedere marathon speler. Geniet nog even na van deze prachtige overwinning, op 22 oktober zien we jullie beide 
terug op het hoogste trede van het podium in zaal de Kruisberg te Doetinchem. 

Auteur 
Mike Freriks 

Uitslag St. Vincent 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 P.Bosveld Oosterbeek 1065862 2 4-1670905 10:44:33 1.147.877 1.000,00 

2 J. Luitjes Alkmaar 1090774 1 2-1477064 11:35:08 1.114.023 999,99 

3 R. Timmermans Schellingwoude 1073439 2 3-1080214 12:04:11 1.064.726 999,97 

4 Bas Jansen Zutphen 1093615 2 3-1860545 12:24:02 1.063.793 999,94 

5 Karel de Bruin Zwaagwesteinde 1194003 1 3-4243433 14:22:19 1.041.597 999,90 

6 R.W.B. van Aalst Ulft 1077853 1 2-1324001 12:32:19 1.040.081 999,85 

7 Comb. Meulman Zevenaar 1069520 2 9-1963394 12:35:33 1.028.829 999,79 

8 L.Roodbeen Renkum 1061925 1 0-1380662 12:30:59 1.026.027 999,72 

9 Vincent Vork Noorden 1048978 1 3-1264187 12:20:29 1.023.909 999,64 

10 comb Tom&Bianca van Dee Tiel 1042186 1 1-1513081 12:14:20 1.023.423 999,55 

11 T. Koele & Zn Wezep 1115967 1 2-1279476 13:26:49 1.023.053 999,45 

12 Comb. Seelen Borne 1129510 1 3-1731722 13:41:51 1.021.395 999,34 

13 Herman Koopman Almere 1081382 2 3-1088442 12:56:49 1.019.384 999,22 

14 A. Jochemsen & Znn Bennekom 1061370 1 4-1611167 12:37:30 1.019.079 999,09 

15 T.Renting Westzaan 1076339 2 2-1446787 12:53:06 1.018.200 998,95 

16 A. Roes Ulft 1077035 1 3-1912544 12:53:59 1.018.006 998,80 

17 Gerard Griffioen Zevenhoven 1048639 2 2-1646093 12:26:55 1.017.191 998,64 

18 Comb.Niks Westerhaar 1138939 1 1-1318925 13:55:51 1.017.049 998,47 

19 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1084108 1 3-1122676 13:02:58 1.016.065 998,29 

20 Henk Bos Purmerend 1084536 1 3-5301871 13:03:59 1.015.500 998,10 

21 Kees Niesten jr Heemskerk 1078150 1 3-1132484 12:58:51 1.014.395 997,90 

22 R.J. Rittersma Groningen 1207843 2 3-1578660 15:09:59 1.011.607 997,69 

23 P. Zuurbier Heiloo 1089163 1 4-1838015 13:13:16 1.011.043 997,47 

24 W.Glas Limmen 1082923 1 3-1120872 13:09:39 1.008.637 997,24 

25 Mijnis Gijsen Echteld 1046021 1 2-1382783 12:33:34 1.008.147 997,00 
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Attractie 1 St.Vincent 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 J. Luitjes Alkmaar € 450 15 Toon van Vliet Aarlanderveen € 50 

2 Karel de Bruin Zwaagwesteinde € 350 16 Amanuel Öz Denekamp € 50 

3 R.W.B. van Aalst Ulft € 250 17 Lagerberg Nes a.d. Amstel € 50 

4 Vincent Vork Noorden € 150 18 Johnny Hartjes Ulft € 50 

5 Comb Tom&Bianca van Dee Tiel € 150 19 Simon Kuipers Oudega € 50 

6 T. Koele & Zn Wezep € 100 20 M.L.C. Jansen Ewijk € 50 

7 Comb. Seelen Borne € 100 21 H de Graaf Alphen aan den Rijn € 50 

8 A. Jochemsen & Znn Bennekom € 100 22 Piet van Straten Vianen € 50 

9 A. Roes Ulft € 100 23 Comb. Altenaar en klz Soest € 50 

10 Comb.Niks Westerhaar € 100 24 W.L. Buys Elden € 50 

11 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 25 Aike Jan Veninga Ter Apel € 50 

12 Henk Bos Purmerend € 50 26 G&J Polman Braamt € 50 

13 Mijnis Gijsen Echteld € 50 27 GH Bloemen Brummen € 50 

14 Jelle Outhuijse Harlingen € 50 28 Ben Geerts Ulft € 50 

 
Attractie 2 St.Vincent 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Bas Jansen Zutphen € 350 11 G. van der Loon Boelenslaan € 50 

2 Comb. Meulman Zevenaar € 250 12 Jan Grootoonk Bant € 50 

3 Herman Koopman Almere € 150 13 H.Elsweyer Borken Burlo € 50 

4 Gerard Griffioen Zevenhoven € 100 14 C. Hardeman Breukelen € 50 

5 R.J. Rittersma Groningen € 100 15 A. Jochemsen & Znn Bennekom € 50 

6 Comb van Ommen Koops Wezep € 100 16 Aart Hup Oene € 50 

7 Toon van Vliet Aarlanderveen € 100 17 H. Postma Eenrum € 50 

8 Jelle Jellema Nijverdal € 100 18 Comb.Niks Westerhaar € 50 

9 Ben Geerts Ulft € 100 19 Marco van Doorn Herveld € 50 

10 H. de Bree Soest € 100 20 H. Gerritsen Woerden € 17 

 
 

Gewonnen extra prijzen St.Vincent 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Wim van Dorrestein bokaal Peter Bosveld, Oosterbeek Timmerbedrijf G&H van den Berg 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 Peter Bosveld, Oosterbeek DHP Cultura 

  Mok met opdruk Peter Bosveld, Oosterbeek Harjac B.V. 

2 Vleespakket J.Luitjes, Alkmaar Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Opleermand J.Luitjes, Alkmaar Timmerbedrijf G&H van den Berg 

3 Plantenbak R.Timmermans, Schellingwoude Robert van Soest Albatros 

  Vaar tegoedbon  R.Timmermans, Schellingwoude Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Vispakket  Bas Jansen, Zutphen Vishandel de Vakman 

5 Doos bloembollen K. de Bruin, Zwaagwesteinde Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen Tom & Bianca va Dee, Tiel Coop Supermarkten 

42 zak voer MLC Jansen, Ewijk Harjac B.V. 

        

        

  Auto/fiets poule   

  

      

4 Electrische fiets Bas Jansen, Zutphen 

7 Verrassingsprijs  Comb. Meulman, Zevenaar 

 



8 

 

Willem Kuijt, Lunteren, heeft de snelste duif van Barcelona van SMN 

  

Barcelona is dé klassieker voor de ZLU-liefhebbers. De vlucht die aan de andere kant van de Pyreneeën start, 
spreekt voor iedereen tot de verbeelding. Hoe vliegen de duiven richting Nederland? Door het Rhônedal of onder 
het Centraal Massief langs richting Agen en dan de grote snelwegen volgend richting het Noorden. En hoe zijn dan 

de verschillen in het weer die de duiven tegenkomen. In deze editie zaten talrijke buien die de verschillen nog 
eens groter maakten en die er voor zorgden dat vele duiven het thuishonk nog niet hebben bereikt. De duiven die 

dat op zondag wel redden, zijn doorzetters en die zijn scherp genoeg geweest om de moeilijkheden onderweg te 
trotseren. Willem Kuijt uit Lunteren speelde nationaal de 9e prijs en was de eerste in de ochtendlossingscompetitie 
van Stichting Marathon Noord. Altijd een grote eer om van deze ‘club’ de eerste te zijn en met een 9e nationaal is 
dat een dubbele reden om trots op te zijn. 
  

De winnende liefhebber 

De eigenaar van de snelste 
Marathon Noord duif van Barcelona 
is Willem Kuijt uit Lunteren. Deze 
59-jarige Opzichter van de 
Gemeente Wageningen is met 
kleine tussenpozen ruim 50 jaar 
duivenliefhebber. Vanaf zijn zesde 

jaar heeft hij duiven in een gezin 
waar veel dieren rondliepen, maar 

hij was de eerste die met duiven 
begon. Rondom zijn trouwen (in 
1979) is hij noodgedwongen even 
gestopt met de duiven, omdat je op 
een flat geen duiven houden kan. In 

1982 kwam hij in Doorn te wonen 
en startte hij weer met 
programmaduiven. Zijn eerste 
duiven kwamen van veel hokken. 
Met de duiven van Van Dijk en De 
Bruin uit Driebergen kwamen er wel 

degelijk successen. Een paar jaar 
later in 1987 ging Willem in 
Boskoop werken. Hij verhuisde ook 
naar die plaats en zette daar de 

hobby voort … nog steeds als programmaspeler. Dit spelletje werd uiteindelijk te veel van het goede. Mede hierom 
werd in 1997 de overstap gemaakt naar de marathonvluchten. Er kwamen duiven van Chris en Jaap van de 
Velden uit Zuid Beijerland, Jan de Wijs uit Wateringen en Hennie Metselaar uit Waddinxveen. Het liep lekker daar 

in Boskoop. Er werden mooie resultaten geboekt met vluchten van 15/16 prijzen van de 18 ingemande duiven op 
St. Vincent. In die jaren in Boskoop had Willem ook goed contact met plaatsgenoot Willem van der Velde, de 
Barcelona-specialist bij uitstek. In 2007 heeft onze hoofdrolspeler alles verkocht en verhuisde hij naar Lunteren. 
Hij had inmiddels een baan in Wageningen en startte in 2009 opnieuw met de duiven. Eerst op een ander adres 
en vanaf 2010 op het huidige adres. De start was met duiven van Jaap van der Velden en daar is een enkele van 
Wilfried Pieters bijgekomen.  

De winnende duif 
De winnende Barcelona-duif van Marathon Noord is ‘Noa’,  ‘de 189’ van 2012. Barcelona 2016 was haar vierde 
vlucht en ook haar vierde prijs. Na de 608e nationaal Perpignan 2014, 1.009e nationaal Barcelona 2015 (geklokt 

rond half 10 in de avond op de tweede vluchtdag) en de 307e nationaal Perpignan 2015, werd de stijgende lijn 
dusdanig doorgezet dat zij nu de 9e nationaal won. Deze blauwe duivin komt uit een stel goede voorouders. De 
vader komt van Gebr. Helsdingen en is een broer van ‘Het Fenomeen’, 1e nationaal Bordeaux ZLU 2009. Hij 
herbergt de soorten van AP Overwater en Chris en Jaap van de Velden. De moeder is een dochter van de ‘Super 
Vanoppen’ van Jaap van de Velden. Deze kweker is de vader van 6 duiven die bij de eerste 30 nationaal hebben 
gevlogen en is een zoon van de wereldberoemde ‘Blauwe Vanoppen’ van de familie Wijnands uit Maastricht. De 

‘Super Vanoppen’ stond op ‘Dochter Cheeta’, die de 46e nationaal Bergerac won, toen de moeder van ‘Noa’ eruit 

kwam. 
  
Het seizoen 
Eind maart worden de vliegduiven gekoppeld. Ze komen op broeden en broeden dan over om vervolgens op 
weduwschap te komen. Willem is met 90 vliegduiven begonnen, waarvan de helft jaarling. Op weduwschap 
worden ze ingevlogen. Deze inwoner uit Lunteren korft overal in wat voor hem op dat moment gunstig is, 

Velddriel, Giesbeek of de eigen club. Bij slecht weer wordt er een weekje overgeslagen of als het meevalt … zelf 
afgericht. Tijdens de opleiding worden ze voor diverse ZLU-vluchten op stand gebracht. De koppels zitten dan 
sinds dit seizoen voor het eerst tussen de weduwnaars en dat is goed bevallen. Naast de vliegduiven heeft Willem 
15 kweekkoppels, waarvan 3 tot 4 rondes (90 jongen ongeveer) worden gekweekt. Hij ruilt ook nog wat jongen 
met zijn broer, die in Duitsland woont. Het hele jaar krijgen de duiven Wielink-voer, in het seizoen aangevuld met 
de vetrijke fond mengeling van Natural. Naast het voer krijgen de duiven met regelmaat pinda’s en snoepzaad. 
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Medisch wordt er weinig gedaan … een geelkuur tijdens het broeden (in april) en na een pittige vlucht krijgen ze 
nog wel eens een geelkuur in het water. 
  
Duivensport 
Willem is een fanatieke duivenliefhebber. De vakantie wordt er op aangepast …  voor het seizoen en soms er na. 

In het seizoen is alles gericht op de duiven. Willem ruilt wat duiven met zijn broer in Duitsland en verder 
oriënteert hij zich met wie hij op den duur wat op kan trekken in zijn omgeving. Hij woont nog niet zo lang in 

Lunteren. Hij woont in de buurt van de comb. Gert van Kooten en Elias van Bemmel en met hen heeft hij leuk 
contact en daar gaat hij weleens duiven kijken en gezellig “melken”. De vluchten zijn het mooist van de 
duivensport met name de ZLU-vluchten. Onze opzichter zou graag eens duiven draaien in de avond van een ZLU 
vlucht, dat is hem tot op heden in Lunteren nog niet gelukt. 
  
Tot slot 

Op de aankomstdag van Barcelona was plaatsgenoot Henk Ouderdorp bij Willem. Ze zaten samen de meldingen te 
bekijken, toen Mijnie, Willems partner, riep: ‘Er komen 2 duiven aan!’ Eentje viel op het hok en de ander ging 
door. Dat was een schitterende ervaring. Het is ook Mijnie’s idee om de duif Noa te noemen. Een duif met zo’n 
prestatie verdient een naam. 
  
Tot slot hoopt Willem, dat de grenzen tussen de afdeling weg gaan vallen, zodat je lid kan worden waar je wilt. Hij 
zou nu graag in afdeling 7 lid zijn. Tot op heden kan het niet, wat jammer is. Dit zou moeten veranderen, want 

het kost leden … zo’n star beleid !!! 
  

Willem bedankt voor je gastvrijheid en je openheid over je manier van duivenhouden … Nogmaals gefeliciteerd !!! 
  
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 

Uitslag Barcelona 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Tijd Snelheid Punten 

1 W. Kuijt. Lunteren 1214979 1 2-1243189 13:16:35 1.016.223 1.000,00 

2 Jelle Jellema Nijverdal 1258697 1 3-1755856 14:01:22 1.014.778 999,99 

3 J.C.Roelofs Alkmaar 1266021 1 0-1535570 14:28:13 999.069 999,97 

4 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam 1234048 1 3-1079509 14:07:24 990.102 999,94 

5 A.H.J.Peters Zelhem 1219698 1 0-1373596 14:00:44 983.828 999,90 

6 L.A. Pronk Breezand 1293836 2 3-1109034 15:40:30 965.899 999,85 

7 Auke Smid Zwaagwesteinde 1348314 2 8-1987350 16:44:46 960.504 999,79 

8 J.M.Koetsier Voorthuizen 1226329 1 4-1600662 14:48:42 952.347 999,72 

9 W. van den Hoek Putten 1233493 2 1-1395725 15:00:51 948.956 999,64 

10 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 1265830 1 9-1036541 15:36:21 947.938 999,55 

11 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee 1213243 2 3-1147783 14:41:40 947.342 999,45 

12 N.J.Tetteroo Purmerend 1251925 2 1-1572786 15:22:41 947.226 999,34 

13 Gerard Schalkwijk Lopik 1192864 2 3-1019556 14:25:05 943.666 999,22 

14 Bas Weijers Groesbeek 1187356 2 1-1520608 14:23:28 940.505 999,09 

15 C.K Niesten Uitgeest 1249772 2 3-1133248 15:38:08 934.665 998,95 

16 Comb. Seelen Borne 1258932 2 3-1731738 15:57:46 927.881 998,80 

17 Jan van Straten Utrecht 1209353 2 3-1033192 15:14:30 920.710 998,64 

18 Bernard van der Horst Groesbeek 1185020 1 1-1475444 14:48:37 920.309 998,47 

19 Cees Galjé IJsselstein 1200322 1 2-1389271 15:06:29 919.446 998,29 

20 Comb. Bosman Doetinchem 1212973 1 2-1318723 15:23:38 917.090 998,10 

21 Jan Schreurs Nieuw Vennep 1221235 2 0-1516362 15:32:56 916.894 997,90 

22 Team Vollebregt Wassenaar 1205477 1 0-2052098 15:18:06 915.251 997,69 

23 N.J.Tetteroo Purmerend 1251925 1 1-5013880 16:14:55 911.214 997,47 

24 Sven van Houten IJsselstein 1199651 1 0-1438909 15:19:56 909.569 997,24 

25 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen 1213212 1 3-1231364 15:39:47 906.197 997,00 
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Attractie 1 Barcelona 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 W. Kuijt. Lunteren € 300 16 Th. & B. Burgers Weurt € 50 

2 Jelle Jellema Nijverdal € 200 17 C. van Oeveren Overberg € 50 

3 J.C.Roelofs Alkmaar € 100 18 A. de Jong Blaricum € 50 

4 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam € 50 19 G. & J. v. Nieuwamerongen Veenendaal € 50 

5 A.H.J.Peters Zelhem € 50 20 M.Jacobs Bennekom € 50 

6 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50 21 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 50 

7 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 22 Harry Hendriks Vinkeveen € 50 

8 Cees Galjé IJsselstein € 50 23 M.L.C. Jansen Ewijk € 50 

9 Comb. Bosman Doetinchem € 50 24 P. Heikamp Zetten € 50 

10 Team Vollebregt Wassenaar € 50 25 Geert Tiemes Didam € 50 

11 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 26 comb. van Kleef-Hol Geldermalsen € 50 

12 Sven van Houten IJsselstein € 50 27 Flip Hoogervorst Ter Aar € 50 

13 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen € 50 28 R.Wienen Beuningen € 50 

14 J.P.L.Vermaas Heemskerk € 50 29 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 40 

15 Herman Brinkman Tuk € 50     
 
Attractie 2 Barcelona 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 L.A. Pronk Breezand € 200 12 Gebr. Brügemann Assendelft € 50 

2 Auke Smid Zwaagwesteinde € 150 13 J.F. Eggink Laren Gld. € 50 

3 W. van den Hoek Putten € 100 14 Comb. Hartog Laren NH € 50 

4 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee € 50 15 J.W.H. Janssen Groesbeek € 50 

5 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 16 Levi van der Weijden Hoogkarspel € 50 

6 Gerard Schalkwijk Lopik € 50 17 F.Stet Monnickendam € 50 

7 Bas Weijers Groesbeek € 50 18 H Zwiers Den Ham € 50 

8 Willem Mulderij Vinkebuurt € 50 19 Comb.C.J.J. v. Wijk & zn Benschop € 50 

9 Comb. Seelen Borne € 50 20 Comb. van Kleef-Hol Geldermalsen € 50 

10 Jan van Straten Utrecht € 50 21 Pieter Woord Urk € 50 

11 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 50 22 J.A.M. de Jong Roelofarendsveen € 50 

Gewonnen extra prijzen Barcelona 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen vaas W.Kuijt, Lunteren LAAN Bouw-Kunststof-Kozijnen 

  Vlees schotel t.w.v. 100,00 W.Kuijt, Lunteren Vleescentrum Soest 

  Mok met opdruk W.Kuijt, Lunteren Harjac B.V. 

2 DHP pakket t.w.v. 50,00 Jelle Jellema,Nijverdal DHP Cultura 

  Vaar tegoedbon  Jelle Jellema,Nijverdal Botenverhuur de Rijnstroom 

3 Vleespakket J.C. Roelofs, Alkmaar Slagerij v.d. Bovenkamp 

4 Vispakket t.w.v. 50,00 Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam Vishandel de Vakman 

5 Doos bloembollen A.H.J. Peters, Zelhem Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen N.C. Volkens, Bergen Coop Supermarkten 

42 zak voer Comb. van Tilburg, Nieuw Vennep Harjac B.V. 

        

        

  Auto/fiets Poule      

 

      

2 Electrische fiets Jelle Jellema,Nijverdal 

3 Verrassings prijs J.C. Roelofs, Alkmaar 
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Combinatie Niks uit Westerhaar pakken de zege op Albi bij SMN 

Afgelopen vrijdag stond voor de sectoren II tot en met IV Albi op het programma. Onder goede omstandigheden 
werden de duiven om 13.00 uur gelost bij een temperatuur van 26 graden en met een zwakke W.N.W. wind. Dat 
kon weleens een makkelijke vlucht worden, was de algemene gedachte.  Een makkelijke vlucht werd het echter 

niet maar wel een mooie, met veel getekende duiven voorop.  Zo ook bij de combinatie  Reinder en Christianne 
Niks die hun 1egetekende ´Jong Zwam´ om 10.49.05 constateerden op een afstand van 1009 km. Zijn snelheid 
van 1101 m/min was goed voor de 3e Nat. in Sector III en zorgde voor de overwinning bij Marathon Noord. 
 

 
 
De winnende liefhebbers 
Reinder en Christianne Niks uit Westerhaar-Vriezenveensewijk, een dorp in de gemeente Twenterand in de 
provincie Overijssel, vliegen sinds 1987 in combinatie. Diverse kampioenschappen werden er in het verleden 
behaald waarvan het generaal kampioenschap in 1999 van de gehele afdeling 9 met ruim 3100 leden, misschien 
wel één van de meest aansprekende was. Maar ook prestaties als het in 1998 behaalde kampioenschap 1e 
Eendaagse Fond NPO Afd.9, 3e nationaal kampioen op de midfond, 3e beste doffer WHZB en de 1e NPO 

München zorgen voor prachtige herinneringen. De meeste voldoening haalde zij echter uit de overnachtvluchten 
en nadat zij in 2002 met `Lady` de 1easduif hadden bij het VNCC (duif gekocht op een bon van SMN-bestuurslid 
Gert te Pas) hebben ze de volledige overstap gemaakt naar de overnachtfond. De afgelopen 13 jaar zijn ze 9x bij 
de eerste 15 van het VNCC (fondclub van Afd.9) geëindigd. Daarnaast werden diverse TT noteringen behaald op 
de nationale / NPO vluchten. Samen beleven ze enorm veel plezier aan de duiven. Christianne steekt er de meeste 
tijd in mede omdat Reinder overdag aan het werk is. Gedurende de dag loopt Christianne minimaal 15x het hok in 

om bij haar geliefde duiven te zijn. De omgang met de duiven is voor haar heel bijzonder en misschien wel het 
mooiste van alles. De vaandeldragers op het vlieghok zijn momenteel ‘Blauwe Kastelein’ deze doffer vloog in 2015 
een 30e NPO St.Vincent en een 71e NPO Cahors. Hij is 2016 gestart met een 66e NPO St.Vincent en pakt op Albi 
een 38e NPO. ‘Blue lady’ weet ook wat kop vliegen is getuige een 6e NPO Brive 2014 met vervolgens een 8e NPO 
Aurillac in 2015. En was in 2016 alweer goed voor een 24e NPO Limoges. Maar de absolute topper op het hok is 
‘Jong Zwam’. 



12 

 

De winnende duif 

In 2007 kochten Reinder en Christianne op verschillende bonnen/verkopen in totaal 4 late jongen waaronder een 
doffer van Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen te weten de 07-2142982 ‘Blacky Giant’. Dit is de vader van ‘Jong 
Zwam’ en komt uit ‘Blueband Giant’ (won 19 overnachtprijzen) een zoon van ‘Carteus Giant’ een super 
kweekdoffer (meerdere kinderen hieruit vlogen teletekst) welke weer komt uit een zoon van de ‘Black Giant’  met 

een Carteus duivin, die de moeder is van de 1e nat. Perpignan van Brockamp en grootmoeder van de 1e Internat. 

Barcelona van Menne und Tochter. De moeder van ‘Jong Zwam’  is de 07-1296014 een kld. ‘Zilverstar’ en is een 
nazaat van de meer dan succesvolle 1336 x Morsie & Parel lijn van Harold Zwiers. 
Wellicht denkt u wat een aparte naam ‘Jong Zwam’. Maar het staat eenvoudig voor een jong uit de koppeling van 
Zwiers x van Nieuwamerongen oftewel  ‘Jong Zwam’.  Na Albi heeft deze geweldige doffer inmiddels 11 prijzen op 

de overnacht bij elkaar gevlogen. In 2015 was hij goed voor een 17e NPO St.Vincent en een 64e NPO Cahors. En 
in 2016 kan hij alweer de 12e NPO St.Vincent (45e sector III 3814 d.) en 1e NPO Albi (3e sector III 3814 d.) 
bijschrijven op zijn erelijst.  Op St.Vincent ging hij mee op kleine jongen en Albi op eieren. Op Cahors zal hij weer 
mee gaan op eieren. 

Enkele feiten , cijfers en wetenswaardigheden 
Het vlieghok is 14,5 meter lang. In de winterdag hebben de duiven altijd knoflook in het water. Een wormkuur in 
het voorjaar zal niet ontbreken. De oude duiven zijn gekoppeld begin februari (maankweek) en de vliegduiven 
hebben allen een jong groot gebracht. Ze zijn vervolgens gescheiden en een maand voor Limoges herkoppelt om 
ze op kleine jongen te kunnen inkorven. Vanaf de langste dag worden de duiven bijgelicht. Ze zijn het seizoen 

gestart met 45 vliegduiven. De oude duiven zijn wekelijks vanaf het begin mee geweest op een vrijdag inkorving 
(geen 2 nachten mand). Men geeft hier de producten van DHP o.a. Bronchovital. Als standaard voer verstrekt 
men  in het vliegseizoen een mengeling van Beyers Premium Super Weduwschap en Beyers Premium Koopman. 
De laatste dagen voor de inkorving geeft men ook de premium HE mengeling van Matador en veel vetrijke 
bijproducten (vandaar dat Christianne zo vaak het hok inloopt..). Van Vet-Schroeder hebben ze de TKK tabletten 
in huis. De dag voor inkorving Albi kregen de duiven een halve Spartrix tablet opgestoken. 

Tot Slot 
Ook voor Reinder en Christianne is het in 2016 een moeilijk seizoen. Veel jaarlingen zijn er al achter gebleven en 
met name Perigueux was voor hen een slechte vlucht met 9 achterblijvers. Ook van Albi zijn er nog 3 duiven 

onderweg. Ondanks deze tegenslagen laten ze zich niet uit het veld slaan en blijven ze genieten van hun geliefde 
hobby. Reinder en Christianne bedankt voor de gastvrije ontvangst en geniet nog even na van jullie prachtige 
overwinning op Albi. Op de laatste vlucht Cahors mogen jullie je koppositie in het klassement verdedigen en wie 
weet …. 

Auteur 
Mike Freriks 
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Uitslag Albi 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Comb.Niks Westerhaar 1009008 1 1-1318925 10:49:06 1.101.418 1.000,00 

2 G.J. van Vilsteren Zwolle 1003047 1 1-1238804 11:16:43 1.062.873 999,99 

3 R. Voorn Edam 982876 1 2-1454581 10:58:31 1.061.975 999,97 

4 W & B Wagteveld Tjalleberd 1051036 2 2-1032479 12:21:30 1.042.178 999,94 

5 P. Heikamp & v. Doorn Zetten 932351 1 8-1226548 10:29:08 1.040.414 999,90 

6 H. Arts s-Heerenberg 939496 1 2-1308748 10:43:53 1.031.412 999,85 

7 Ben Geerts Ulft 944812 1 1-1438908 10:55:43 1.023.946 999,79 

8 Toon van Vliet Aarlanderveen 937339 2 1-1770958 10:54:22 1.017.336 999,72 

9 W. Wittebol Oosterwolde 1057804 1 4-4262177 12:53:07 1.017.004 999,64 

10 Combinatie Arends Oude Pekela 1084864 1 3-4723034 13:24:35 1.012.391 999,55 

11 Gebr. Jacobs Amstelveen 953547 1 1-1562664 11:16:04 1.011.115 999,45 

12 Jaap Mazee Ens 1009042 1 4-1498271 12:20:36 1.001.432 999,34 

13 Gurbe van der Schaaf Emmen 1045148 2 4-1459723 13:02:03 996.278 999,22 

14 D Adema Sneek 1047984 1 4-1438505 13:06:32 994.730 999,09 

15 J. Dekkers Nijverdal 994680 1 3-1755498 12:14:11 993.505 998,95 

16 Richard van Rossum Wageningen 936083 2 4-1908356 11:15:15 993.455 998,80 

17 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten 974084 2 2-1427266 11:55:04 991.871 998,64 

18 Comb. G. & G. de Graaf Zwaagwesteinde 1080386 1 4-1410016 13:43:21 990.864 998,47 

19 Carl Haas Heerde 989876 1 1-1371613 12:12:01 990.844 998,29 

20 R.G.P. Vermaat Driehuis 969643 1 4-1863302 11:53:25 989.020 998,10 

21 R. en J. Brands Espel 1015966 1 4-4264427 12:41:26 987.877 997,90 

22 Comb. Foppen-Vlijm Harderwijk 974281 2 5-1384792 12:00:31 986.597 997,69 

23 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt 941594 1 3-1010315 11:27:49 986.153 997,47 

24 Combinatie Bosma-Klein Opende Gr 1072639 2 4-4264792 13:42:50 984.221 997,24 

25 Vokko Brugge De Rijp 983626 1 3-1115369 12:12:44 983.890 997,00 

 
Attractie 1 Albi 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Comb.Niks Westerhaar € 450 15 Joh. Hopman & Zn Noardburgum € 50 

2 R. Voorn Edam € 350 16 C.J. Schermer Castricum € 50 

3 P. Heikamp & v. Doorn Zetten € 250 17 Dries Wolff t Loo (Oldebroek) € 50 

4 Ben Geerts Ulft € 150 18 G.J. Eggink Laren (Gld) € 50 

5 W. Wittebol Oosterwolde € 150 19 Herman Brinkman Tuk € 50 

6 Gebr. Jacobs Amstelveen € 100 20 B. Homma Balk € 50 

7 Jaap Mazee Ens € 100 21 Comb van Ommen Koops Wezep € 50 

8 D Adema Sneek € 100 22 Comb Geerlings-v. Duin Noordwijkerhout € 50 

9 J. Dekkers Nijverdal € 100 23 Comb. Bosma-Klein Opende Gr € 50 

10 Comb. G. & G. de Graaf Zwaagwesteinde € 100 24 P. Vreeling Bodegraven € 50 

11 R.G.P. Vermaat Driehuis € 50 25 B. v Holland en Zn. Ede Gld. € 50 

12 R. en J. Brands Espel € 50 26 Comb van Doorn Amerongen € 50 

13 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt € 50 27 Jelle Outhuijse Harlingen € 50 

14 F. Troelstra Heeg € 50 28 Bas Jansen Zutphen € 50 

 
Attractie 2 Albi 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 W & B Wagteveld Tjalleberd € 350 11 Heijsen-Spaan Weurt € 50 

2 Toon van Vliet Aarlanderveen € 250 12 Comb van Bekkum Geldermalsen € 50 

3 Gurbe van der Schaaf Emmen € 150 13 E v.d. Hoek Harderwijk € 50 

4 Richard van Rossum Wageningen € 100 14 G. van der Loon Boelenslaan € 50 

5 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten € 100 15 Aart Hup Oene € 50 

6 Combinatie Foppen-Vlijm Harderwijk € 100 16 Comb.Niks Westerhaar € 50 

7 Combinatie Bosma-Klein Opende Gr € 100 17 Ad van Heyst Wychen € 50 

8 Henk Kuipers Emmen € 100 18 R.J. Oldekamp Assen € 50 

9 J. Willems Nijverdal € 100 19 G. Heutink en Zn. Genemuiden € 50 

10 B. Homma Balk € 100 20 W. Weerink Wierden € 17 

 



14 

 

Gewonnen extra prijzen Albi 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen vaas Comb. Niks, Westerhaar www.duivendirect.nl 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 Comb. Niks, Westerhaar DHP Cultura 

  Mok met opdruk Comb. Niks, Westerhaar Harjac B.V. 

2 Vleespakket G.J. van Vilsteren, Zwolle Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Opleermand G.J. van Vilsteren, Zwolle www.leopronk.nl 

3 Plantenbak R. Voorn, Edam Robert van Soest Albatros 

  Vaar tegoedbon R. Voorn, Edam Botenverhuur de Rijnstroom 

4 Vispakket W&B Wagteveld, Tjalleberd Vishandel de Vakman 

5 Doos bloembollen P.Heikamp & v. Doorn,Zetten Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen Comb.Arends, Oude Pekela Coop Supermarkten 

42 zak voer Carl Haas, Heerde Harjac B.V. 

        

        

  Auto/fiets poule   
 

  
 

      

1 Electrische fiets Comb. Niks, Westerhaar 

4 Verrassingsprijs W&B Wagteveld, Tjalleberd 
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Sven van Houten wint Marseille 2016 Marathon Noord. 

Marseille 2016 was er één die te boek zal blijven staan als een zware vlucht. Niet door de hitte dit keer, maar door 
de sterke kopwind. Het verloop van het concours was naar omstandigheden prima. In de loop van zaterdagmiddag 
waren de prijzen verdiend. Bij de Marathon Noord zie je dat de top van de uitslag liefhebbers zijn, die een vaasje 

in Kerkrade op mogen halen. Ondanks het feit dat alleen de twee bovenste duiven van de lijst tellen. Sven van 
Houten verslaat in deze competitie Kees Droog uit Andijk en Bennie de Vries uit Bolsward. Je ziet zo eveneens een 
prachtige spreiding van de eerste duiven over het werkgebied van Marathon Noord. Wat een prachtige 
competitie!!!! 

Geschiedenis 
Wie van Houten zegt, zegt 
postduiven. Niet zo maar 
duiven maar echte 
prestatieduiven die al 
decennia lang topklasseringen 
noteren. Niet alleen bij de 

mannen van Van Houten zelf, 
maar ook bij liefhebbers die 
de Van Houten-duiven op het 
hok hebben. De familie van 
Houten is één grote 
duivenfamilie. Het begon 

allemaal in 1964 toen er een 
duif kwam aanvliegen bij 
vader Kees van Houten. Zijn 
zoon Coos ontfermde zich 
over het duifje dat wat later 
uit Rotterdam bleek te 
komen. Na contact met de 

eigenaar mocht het beestje in 
IJsselstein blijven. Het 
duivenbloed begon te 
stromen! Omdat Coos nog te 
jong was werd vader Kees lid 
van P.V. ‘De Groene Olijftak’. 

En in het eerste jaar werd Coos gelijk jeugdkampioen met “het Rotterdammertje”. Dit was het startpunt voor het 

gezin van Houten om uit te groeien tot een grote duivenfamilie. Vader Kees gaf het duivenvirus over aan een 
aantal van zijn 11 kinderen. Liefs 5 van zijn zonen traden toe tot het duivenliefhebbersgilde. Twee van deze zonen 
zijn momenteel even niet actief in ‘de sport’. Cees en Martin zullen nog wel weer een keer beginnen, want het 

bloed stroomt waar het niet gaan kan. Schoonzoon Jan Caspers doet minutieus de gehele duivenadministratie 
voor de familie. En inmiddels lopen de eerste kleinkinderen ook al over van enthousiasme voor de duivensport! 
Sven heeft de laatste paar jaar laten zien, dat hij goed met de duiven om kan gaan en heeft samen met zijn vader 

Wim de nodige successen geboekt. Met zoveel fanatisme kunnen prestaties niet uitblijven. En dat er goed 
gevlogen wordt blijkt wel uit de vele top 100 noteringen Nationaal van de laatste jaren. 
 
 
De winnende duif 
De winnende duif, ‘Zessie’ van 2011, is eigenlijk de duif van Sven. Sven was tijdens Marseille en mijn bezoek op 
vakantie. Omdat Sven op vakantie was, mocht ‘de 06’ eigenlijk niet mee. Hij wilde hem natuurlijk zelf thuis zien 

komen op een vlucht. Echter Wim had een goede reden haar toch te spelen. In 2013 vloog deze duivin op 3 dagen 
broeden de 99e nationaal Narbonne. In 2014 op twee vluchten op een ‘goede stand’ 10 dagen broeden en 5 dagen 
jong … staartprijs en net mis. In 2015 net mis op jongen van 4 dagen. Op Agen 2016 10 dagen broeden … 
staartprijs en nu zat ze weer op 3 dagen broeden, de reden voor Wim haar toch te spelen. Dat was de goede 
keuze, dat blijkt nu haar favoriete stand …. Het werd de 9e nationaal Marseille, 1e in de Fondunie 2000 en 1e in de 
Marathon Noord. De vader van deze duivin is ‘Eddie’, afkomstig van Gerard van Tuyl en is een kleinzoon van 
‘Rodico’ (1e nat. Barcelona) en ‘Rosa’(1e nationaal St. Vincent). De andere grootvader is ‘Opa’, de grootvader van 

de 1e internationaal Pau. De moeder is ‘Tienie’ ook afkomstig van Gerard van Tuyl. ‘Tienie’ is een halfzus van 
‘Foppe’, 1e internationaal Pau. ‘De 018’ is een zus van ‘Zessie’. Zij won o.a. de 165e nat Marseille en de 95e 
nationaal Pau. 
 
Beleving 
Duivensport is ook gezelligheid … andere mensen ‘op het paard’ helpen en samenwerken met andere goede 

Barcelona-vliegers als Frans Bungeneers en Willem van der Velden (Barcelona-winnaars). Wim: ‘Het is een mooie 
hobby … Het is belangrijk om duivensport te zien als ontspanning en je moet er van kunnen genieten. Ik geniet 
ook als een ander met een Van Houten-duif vroeg vliegt. Ik geniet ook intens met de invliegvluchten … het 
thuiskomen van de duiven blijft mooi. Het is een geweldige ontspanning na mijn herseninfarct. Toch wil ik ook 
graag winnen en leg de lat hoog. Dit om me te motiveren alert te blijven en niet te verslappen, maar dit mag de 
ontspanning niet in de weg zitten.  
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Tot Slot 
Wim: ‘Ik zou het jonge 
duivenspel anders willen 
zien. Dit voor de hobby. 
Van een jonge duif wordt 

teveel verlangd. 
Verduisteren, trainen, 

kuren om van alles en nog 
wat tegen te gaan. Dit 
geeft de duiven zoveel 
stress, dat het te veel 
verliezen oplevert. Ik weet 
niet hoe je dit collectief 

oplost, maar goed is het 
niet. Misschien dat later 
beginnen een optie is en 
minder vluchten. Het is 
gewoon jammer van alle 
verliezen en dit geeft veel 
frustratie bij de 

liefhebbers. Wijzelf spelen 
de jongen nooit. De duiven 

groeien uit en kunnen 
daardoor veel meer aan en 
de verliezen zijn dan 
relatief veel minder.’  
 

Vanaf deze plek wil ik Wim en Sven nogmaals feliciteren met hun mooie overwinning en veel succes wensen voor 
de laatste vluchten van het seizoen. 
 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Uitslag Marseille  

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Sven van Houten IJsselstein 993399 2 1-1504006 7:03:33 927.946 1.000,00 

2 Kees Droog Andijk 1073093 1 3-1112259 8:33:09 924.973 999,99 

3 Bennie de Vries Bolsward 1107614 1 1-1119564 9:31:35 908.940 999,97 

4 A.A. Jansen 's-Heerenberg 976035 2 3-1875475 7:22:20 895.993 999,94 

5 Harry Hendriks Vinkeveen 1015640 2 4-1819465 8:22:04 883.882 999,90 

6 Jan Grootoonk Bant 1075117 1 3-1693286 9:53:17 866.832 999,85 

7 Jelle Jellema Nijverdal 1028810 1 4-1559583 9:05:30 862.733 999,79 

8 Harry Hendriks Vinkeveen 1015640 1 1-1584132 8:50:23 862.624 999,72 

9 J. Hanssen Erlecom 972158 1 3-1926474 8:00:24 862.312 999,64 

10 J. Willems Nijverdal 1030143 1 1-1292638 9:08:58 861.358 999,55 

11 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 994125 1 3-1017493 8:31:57 857.781 999,45 

12 H Zwiers Den Ham 1043141 1 4-1540493 9:31:52 855.839 999,34 

13 TEAM van Ginkel Veenendaal 990934 1 1-4400550 8:35:17 852.575 999,22 

14 Willem Mulderij Vinkenbuurt 1054420 2 4-1514171 10:00:31 845.218 999,09 

15 Jan Schreurs Nieuw Vennep 1023004 1 0-1516468 9:26:31 843.018 998,95 

16 Gerrit van der Perk Nunspeet 1031976 1 3-1838538 9:45:12 837.507 998,80 

17 C van Haarlem Terborg 981314 2 3-1913490 8:49:57 833.788 998,64 

18 Marlon Kok Ransdorp 1035236 1 3-1079248 10:04:18 827.329 998,47 

19 Bas Weijers Groesbeek 964494 1 4-1766823 8:48:26 820.544 998,29 

20 O. Pals Bovenkerk 1024887 2 2-1447078 10:03:23 819.658 998,10 

21 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef 1062284 1 2-1486105 10:55:23 815.647 997,90 

22 Th. & B. Burgers Weurt 973221 1 2-1350910 9:10:10 812.946 997,69 

23 Paul van den Boogaard Kamerik 1005144 2 2-1617021 9:52:30 810.927 997,47 

24 H. te Morsche Wierden 1030682 1 3-1787106 10:24:14 810.773 997,24 

25 F.Hummelink Vorden 1001486 1 2-1323336 9:50:31 809.271 997,00 

 
Attractie 1 Marseille 

 
Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Kees Droog Andijk € 300 16 Th. & B. Burgers Weurt € 50 

2 Bennie de Vries Bolsward € 200 17 H. te Morsche Wierden € 50 

3 Jan Grootoonk Bant € 100 18 Dirk Altenaar Giesbeek € 50 

4 Jelle Jellema Nijverdal € 50 19 Tim Hage Woerden € 50 

5 Harry Hendriks Vinkeveen € 50 20 Jan van Straten Utrecht € 50 

6 J. Hanssen Erlecom € 50 21 Comb. Bosman Doetinchem € 50 

7 J. Willems Nijverdal € 50 22 H.Elsweyer Borken Burlo € 50 

8 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 50 23 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 

9 H Zwiers Den Ham € 50 24 Piet Eeuwes Huissen € 50 

10 TEAM van Ginkel Veenendaal € 50 25 Ton Willems Balgoij € 50 

11 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 50 26 Comb J. Meijer en zoon Hengelo Gld € 50 

12 Gerrit van der Perk Nunspeet € 50 27 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

13 Marlon Kok Ransdorp € 50 28 Geert Tiemes Didam € 50 

14 Bas Weijers Groesbeek € 50 29 Ad van Heyst Wychen € 40 

15 Duo de Groot-Leijen Egmond aan de Hoef € 50     
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Attractie 2 Marseille  
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Sven van Houten IJsselstein € 200 12 Tim Hage Woerden € 50 

2 Harry Hendriks Vinkeveen € 150 13 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 

3 Willem Mulderij Vinkenbuurt € 100 14 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht € 50 

4 C van Haarlem Terborg € 50 15 J.C.Roelofs Alkmaar € 50 

5 O. Pals Bovenkerk € 50 16 Comb. Seelen Borne € 50 

6 Paul van den Boogaard Kamerik € 50 17 J.A.M. de Jong Roelofarendsveen € 50 

7 C Blokdijk Hoorn € 50 18 G. Rozeboom en Zn Breukelen (U) € 50 

8 H.W. Bransen Putten € 50 19 Flip Hoogervorst Ter Aar € 50 

9 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam € 50 20 H. Leeftink Nijverdal € 50 

10 C.J. Schermer Castricum € 50 21 Comb. Bosman Doetinchem € 50 

11 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 22 H.B. Wegh Lochem € 50 

Gewonnen extra prijzen Marseille 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen vaas Sven van Houten, Ijsselstein www.ulamo.nl 

  Mok met opdruk Sven van Houten, Ijsselstein Harjac B.V. 

  DHP pakket t.w.v. 50,00 Sven van Houten, Ijsselstein DHP Cultura 

2 Vleespakket Kees Droog, Andijk Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Vaar tegoedbon  Kees Droog, Andijk Botenverhuur de Rijnstroom 

3 Vispakket t.w.v. 50,00 B. de Vries, Bolsward Vishandel de Vakman 

4 Waardebon t.w.v. 50,00 Arnold Jansen, ´s-Heerenberg Deil Electronics BV 

5 Doos bloembollen H.Hendriks, Vinkeveen Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen J.Willems, Nijverdal Coop Supermarkten 

42 zak voer Ys kaptein,Akersloot Harjac B.V. 

        

  Auto/fiets poule    
 

      

1 Electrische fiets Sven van Houten, Ijsselstein 

3 Verrassingsprijs B. de Vries, Bolsward 
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Jay Lissenberg, Utrecht, wint Cahors in de competitie van de Marathon Noord 

De laatste sectorvlucht van sector 3 was Cahors. Dat was in het laatste weekend van juli. In sector 3 ging de 
overwinning naar Utrecht. De gelukkige liefhebber was Jay Lissenberg. Deze liefhebber had in het voorseizoen nog 
een brand in zijn wachthok en kweekhok gehad. Een trieste bedoeling, maar zijn vliegploeg drukte deze ellende 

snel naar de achtergrond, want Jay kreeg een prima seizoen. In het weekend dat hij Cahors won, zat hij ook 25e 
en 26e nationaal Perpignan. De week ervoor speelde hij de 4e nationaal Narbonne. En eerder in het seizoen had 
hij nog twee vluchten met steenvroege duiven. Aan kopduiven geen gebrek bij deze jonge topliefhebber. 
 

Marathon Noord 
Zoals de meesten van u al weten tellen voor de Marathon Noord alleen de twee bovenste van de lijst. Naast de 
nationale overwinning in sector 3 was Jay ook de winnaar in de competitie van Marathon Noord. Hij won voor 
Johanna de Groot en Anna Wolff. Op plaats 50 was Benschop uit Zoeterwoude de eerste liefhebber die zijn 2e 
aangewezen duif pakte.  
 

De liefhebber 

Jay Lissenberg uit Utrecht is een jonge 
liefhebber van 29 jaar. Zijn eerste 
stappen als zelfstandig duivenliefhebber 
zette hij in 2001. Zijn voorganger is zijn 
vader Johan, die ook vanaf zijn jonge 
jaren duiven heeft. De familie Lissenberg 

is goed vertegenwoordigd in de 
duivensport in het Utrechtse. Johan is 
nog steeds zijn steun en toeverlaat. 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 
beginjaren 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. Harry 
was toen een groot kampioen in Utrecht 
en Omgeving, maar ook landelijk. Hij 
was in het begin van deze eeuw zelfs 

kampioen van Marathon Noord. ‘De 647’ 
van 2002 was één van de duifjes van 

Harry en dat werd uiteindelijk de stamduif van het hok van Jay. De duifjes van Harry vlogen direct kop op de 

marathonvluchten. De liefde voor deze vluchten was geboren. Zijn  marathonduiven van nu, 2016, hebben de 
beschikking over 13 meter hok. Een hok van 8,5 meter voor de oude vliegduiven en een hok van 2,5 meter voor 
de kweekduiven en 2 meter voor de jongen. 

 
De winnende duif 
Het verhaal omtrent de winnende duif van Cahors is bijzonder. Ze had vorig jaar een 205e nat. Orange gevlogen 
in sector 3 tegen ruim 5.000 duiven en dit jaar de 620e nationaal Agen tegen ruim 6.000 duiven en op deze 
laatste vlucht viel ze toen in de nacht. Omdat ze laat in de avond, in het schemer, van Agen thuis kwam, was het 
de bedoeling om haar te spelen op Perpignan.Toen Jay in IJsselstein in het lokaal kwam, miste hij ‘de 592’. Hij 
was haar vergeten in de mand te doen, terwijl hij haar wel in de hand had gehad. Jay heeft haar toen weer 

losgelaten en vervolgens de andere duiven gepakt. Uiteindelijk was hij er van overtuigd dat ze wel in de mand zat 
en is richting IJsselstein gaan rijden. Toen onze topper erachter kwam, dat hij ‘de 592’ vergeten was, heeft hij 
Gijs Steinman gebeld of hij de duif wilde oppikken bij het hok. Pa Johan zou haar wel uit het hok halen. Echter 
Johan had er geen zin, want hij zat op een verjaardag. ‘Die duif kan morgen ook mee naar Cahors,’ zei hij. Hij zat 
namelijk lekker te kletsen op die verjaardag en wilde de gezelligheid niet doorbreken. Op deze manier ging ‘de 
592’ niet naar Perpignan maar een dag later naar Cahors. Als de nummer twee van nationaal Cahors dit nu leest 
…… De winnende duivin komt uit een zoon van ‘De Blauwe Brouwers’, die bij Jay’s plaatsgenoten Poelstra en znn 

zit. ‘De Blauwe Brouwers’ stond op een goede kweekduivin, een kleinkind van de Olieman. De moeder van de 
winnende duif is een ingeteelde naar de goede kweekduivin van Harry Brakelé. Deze duivin van 2002 staat 
vermeld in het inleidende verhaal over Jay als liefhebber. Dit topkwekertje stond op haar eigen zoon toen de 
moeder van de Cahors-winnaar eruit kwam. De vader van die zoon is de eerste stamvader van het hok van Jay, 
de Rooie Theelen van Jaap van Alphen. De ingeteelde zoon is uiteindelijk de doffer van het stamkoppel geworden 
en zijn moeder de duivin van het basiskoppel … een inteeltkoppel dus naar een topduivin. 
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2016 
Begin januari van dit jaar moesten de 
hokken van Jay meer dan 100 meter 
verplaatst worden richting de spoorlijn. Het 
landje waar de hokken stonden en nu nog 

staan werd opgeknapt en dat moet een 
soort wandelpark worden. De verhuizing 

van de hokken verliep snel en goed, maar 
toen de duiven weer losgingen, bleek het 
niet zo makkelijk te zijn. De duiven bleven 
cirkelen waren de hokken stonden, ze 
vielen daar ook en de duiven gingen zitten 
op het Rietveld College (een school nabij 

het landje). Sommige duiven bleven bijna 
een week buiten. De oude duiven gaan nu 
nog regelmatig op de school zitten en 
vallen nog steeds op de plek waar het hok 
eerst stond. Later in het seizoen leken de 
prestaties er niet onder te leiden. Toen het 
vliegseizoen net een aantal weken was 

begonnen (1 juni), overkwam Jay en Johan 
een complete ramp. Het kweekhok en het 

wachthok, tevens schuurtje, stond in de brand. Het wachthok en het kweekhok gingen geheel verloren. De hele 
ronde jongen van dat moment was verloren en een aantal kwekers ook. De mensen van de dierenambulance 
hebben een 25 kwekers teruggebracht die uit het brandende hok zijn gehaald en ook een aantal oud vliegers van 
het kweekhok zijn teruggekomen. De rotzooi is zo snel mogelijk opgeruimd. Er is zo snel mogelijk begonnen me 
het bouwen van een nieuw schuurtje, tevens wachthok en er is een nieuw kweekhokje getimmerd. En zo zijn ze 

vol goede moed verder gegaan. De vliegduiven lijken er niet onder geleden te hebben, want die kwamen op een 
enkele vlucht na goed naar huis. 
 
Tot slot 
Jay en ook Johan we willen jullie nogmaals feliciteren met prachtige sectoroverwinning op Cahors, maar ook met 
de mooie overwinning in de Marathon Noord. Mike en ik vonden het heel gezellig melken bij jullie. We hebben 

genoten!!! Tot ziens in Doetinchem eind oktober!!! 
 

Uitslag Cahors 

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 Jay Lissenberg Utrecht 924750 1 3-1032592 6:20:00 1.731.754 1.000,00 

2 Johanna de Groot Vroomshoop 996446 1 4-1540907 7:48:42 1.600.208 999,99 

3 Anna Wolff Wezep 981989 1 4-1648118 7:48:15 1.578.122 999,97 

4 Toon van Vliet Aarlanderveen 919154 2 1-1770958 7:33:00 1.514.257 999,94 

5 H. Gerritsen woerden 916936 2 4-1095307 7:48:19 1.473.420 999,90 

6 A. Benschop Zoeterwoude 912621 1 2-1555865 8:22:03 1.391.085 999,85 

7 Joh. Hopman & Zn Noardburgum 1060959 1 2-1110292 10:08:41 1.391.085 999,79 

8 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 928205 1 3-1810954 8:47:45 1.361.503 999,72 

9 Geert Tiemes Didam 930451 2 3-1881765 8:49:44 1.360.837 999,64 

10 G.J. van Vilsteren Zwolle 989077 1 1-1238804 9:40:00 1.347.523 999,55 

11 W. en M. Derksen Almelo 987156 2 9-1744023 9:41:06 1.342.890 999,45 

12 Wim Diender Grafhorst 992222 2 1-1220719 9:57:22 1.320.563 999,34 

13 Bas Jansen Zutphen 953256 1 3-1860545 9:50:55 1.279.682 999,22 

14 L.Roodbeen Renkum 925389 1 1-1447706 9:35:07 1.269.190 999,09 

15 E v.d. Hoek Harderwijk 959270 1 3-1950881 10:09:21 1.256.647 998,95 

16 Mevr. A Laan Hoogkarspel 988134 1 3-1105490 10:39:34 1.245.180 998,80 

17 P. Heikamp & v. Doorn Zetten 918384 2 0-1389540 9:45:43 1.241.534 998,64 

18 Tim Hage Woerden 917117 1 5-1741181 9:46:57 1.237.759 998,47 

19 Hein van Gurp Heino 984716 1 5-1354796 10:51:27 1.222.567 998,29 

20 Vincent Vork Noorden 924918 2 4-1084271 10:04:59 1.218.627 998,10 

21 A.J. van Amerongen Bunnik 920839 1 4-1765201 10:02:56 1.216.541 997,90 

22 E. Peperkamp Arnhem 927543 1 4-1671180 10:19:24 1.199.304 997,69 

23 Cees Nijdeken Rijssen 977923 1 1-1308846 11:03:43 1.195.917 997,47 

24 H.J. van Zuijlen Haarzuilens 922742 1 3-1268850 10:20:37 1.191.222 997,24 

25 Wim Gerritsen Renkum 923765 1 4-1539798 10:26:47 1.183.124 997,00 
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Attractie 1 Cahors 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Jay Lissenberg Utrecht € 450 15 Comb. Diesvelt - Wanders Loil-Didam € 50 

2 Johanna de Groot Vroomshoop € 350 16 M.L.C. Jansen Ewijk € 50 

3 Anna Wolff Wezep € 250 17 Comb. C.J.J. van Wijk & zn Benschop € 50 

4 A. Benschop Zoeterwoude € 150 18 André Wildervank Nes Ameland € 50 

5 Joh. Hopman & Zn Noardburgum € 150 19 Gebr. Spekking Terborg € 50 

6 B. v Holland en Zn. Ede Gld. € 100 20 G. J. Pouwels Wezep € 50 

7 Bas Jansen Zutphen € 100 21 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout € 50 

8 E v.d. Hoek Harderwijk € 100 22 J. Dekkers Nijverdal € 50 

9 Mevr. A Laan Hoogkarspel € 100 23 A.Heidstra Rottevalle € 50 

10 Tim Hage Woerden € 100 24 Gerard Griffioen Zevenhoven € 50 

11 E. Peperkamp Arnhem € 50 25 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 

12 Cees Nijdeken Rijssen € 50 26 Comb Slotboom Utrecht € 50 

13 Wim Gerritsen Renkum € 50 27 J. & J. Kikkert Westerhaar € 50 

14 Johnny Hartjes Ulft € 50 28 W. van den Hoek Putten € 50 

 
Attractie 2 Cahors 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Toon van Vliet Aarlanderveen € 350 11 A. Benschop Zoeterwoude € 50 

2 H. Gerritsen woerden € 250 12 Aart Hup Oene € 50 

3 W. en M. Derksen Almelo € 150 13 Wim Hogendoorn Purmerend € 50 

4 P. Heikamp & v. Doorn Zetten € 100 14 W. Weerink Wierden € 50 

5 Vincent Vork Noorden € 100 15 R.G.P. Vermaat Driehuis € 50 

6 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt € 100 16 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 

7 O. Pals Bovenkerk € 100 17 T. Koele & Zn Wezep € 50 

8 Comb. D. ten Cate Hattemerbroek € 100 18 Comb. Seelen Borne € 50 

9 Henk Bos Purmerend € 100 19 H. Hullegie & Znn Dedemsvaart € 50 

10 comb. G. & G. de Graaf Zwaagwesteinde € 100 20 H .Wilharms Westerhaar € 17 

Gewonnen extra prijzen Cahors 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen vaas Jay Lissenberg www.dekruisberg.nl 

  3 sterren hotel arrangement voor 2 personen Jay Lissenberg www.dekruisberg.nl 

  Mok met opdruk Jay Lissenberg Harjac B.V. 

2 DHP pakket t.w.v. 50,00 Johanna de Groot DHP Cultura 

  Vaar tegoedbon Johanna de Groot Botenverhuur de Rijnstroom 

3 Vleespakket Anna Wolff Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Opleermand Anna Wolff www.leopronk.nl 

4 Vispakket Toon van Vliet Vishandel de Vakman 

5 Doos bloembollen H.Gerritsen Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen G.J. van Vilsteren Coop Supermarkten 

42 zak voer Geerlings van Duin Harjac B.V. 

     
 

  

    

  Auto/fiets poule      

      

3 Electrische fiets Anna Wolff 

8 Verrassingsprijs B.v.Holland & Zn. 

 

 

 

  

http://www.dekruisberg.nl/
http://www.dekruisberg.nl/
http://www.leopronk.nl/
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Nico Volkens, Bergen NH wint Perpignan 2016 Marathon Noord. 

Op bezoek bij één van de grondleggers van de Noord-Hollandse fondduif.  Het Bonte Koppel, 100 x 010 en de 
Theelenduiven zijn de pijlers van deze kolonie. Ook in 2016 is dit nog steeds zo! Ook bij anderen! 1e 
internationaal Pau 2016 bij Kees Droog en 1e internationaal Perpignan bij Mevlut Tekin zijn slechts twee 

voorbeelden van 2016 waar de duiven van Nico Volkens een (grote) rol spelen. 
 
De liefhebber Nico Volkens 
Nico Volkens woont in het mooie Bergen in Noord-Holland vlak bij de kust. Afstand op Perpignan 1125 km. 

Normaal gesproken korft hij alleen nog in op de ZLU vluchten, de NPO vluchten laat hij links liggen. Tegenwoordig 
doet hij met enkele dagfondduiven mee op de dagfondvluchten en baarde hij opzien door met de Toby kopprijzen 
te pakken en ook Chateauroux te winnen in Noord-Holland. En in 2016 staat hij ook weer bovenaan in zijn rayon 
met nog 1 vlucht te gaan op de dagfond. 
 
De duif en de aankomst 
De 12-1475369, de 1e getekende, werd geklokt op 05.55.21.  In 2014 156e nationaal Perpignan, in 2015 55e 

nationaal St.Vincent ZLU. In 2016 Goed op tijd van Pau (496e Nationaal) en dus nu de 4e nationaal. 
De blauwe doffer is 
ingekorfd op een 
graanjong en is geheel 
van het eigen soort. 
De doffer is samen met 

zijn hokgenoten 
gekoppeld begin April. 
Deze datum is gekozen 
om de duiven optimaal op 
stand te hebben voor 
Barcelona, want dat is de 
vlucht waar het voor Nico 

om draait. Na een jong 
groot gebracht te 
hebben, ingekorfd op 
eieren voor Pau en op 
Perpignan dus op een 
graanjong. 
Nico heeft geen internet 

en wordt dus door 
anderen op de hoogte 
gehouden over de vroege 

aankomsten. Hij wist dat 
er in Zuid-Nederland 
reeds duiven waren 

gevallen op de 
vrijdagavond. Maar Nico 
is niet iemand die ‘smorgens vroeg in de tuin gaat zitten om op zijn duiven te wachten en sinds Unikon de SMS 
functie in de ban heeft gedaan, kan hij hier ook geen gebruik meer van maken. Dus de wekker werd op 05.00 uur 
gezet en er werd naar buiten gekeken. Geen duif, dus de wekker op 06.00 uur. Toen zag hij de duif zitten op de 
klep en heeft de gummi even over zes gedraaid en de duif gemeld bij de Zeeuwse Amsterdammer Frits. Voor 
2017 is Nico van plan om toch Unikon-Web te installeren, want op deze manier kan het hem wel eens een 

nationale kopprijs kosten. 
 
Accomodatie 
Deze is nog steeds hetzelfde als in de jaren 90. Een vlieghok van een meter of 4, jonge duivenhokje en een 
kweekhokje. Het is en blijft verbazingwekkend dat er op een dergelijk kleine accommodatie zo hard gespeeld kan 
worden op de uitgekozen vluchten. 
Ook vanwege deze accommodatie heeft hij specifiek gekozen voor de ZLU vluchten. Natuurlijk is er in de jaren 90-

00 wel gespeeld op deze vluchten, maar later is de keuze gemaakt voor de ZLU. De duiven kunnen en worden 
lang worden doorgespeeld. Duiven van 2009,10 en 11 zijn geen uitzondering in de vliegploeg. 
 
Man van de natuur 
Naast de verplichte paramixo enting en de standaard geelkuur op het eerste koppel eieren doet Nico niet veel met 
medicijnen. Duiven die terug komen van de vlucht krijgen een geelpil en er wordt regelmatig voor de inkorving BS 

gebruikt. Verder veel knoflook in en om het hok tegen de luis (onder de broedpan in het broedhok een teen 
knoflook uitsmeren) en muggen (regelmatig een knoflookbol stuk trappen op de vloer). Dus geen schema’s van 
medicijngebruik! Door weinig vreemde duiven in te passen kan hij vertrouwen op de natuurlijke gezondheid van 
zijn stam. 
Bij terugkomst zit er een mix van Honing, Salie, Weegbree en Thijm in de drinkbak. Ook dit wordt al jaren 
gedaan. 
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Voorbereiding 
De duiven worden gewoon ingespeeld met de afdeling. Voorkeur is natuurlijk 1 nacht mand gezien het nestspel. 

Er wordt niet bij 
andere afdelingen 
ingekorfd of 

bijvoorbeeld naar 
Hank gereden om in 

te korven voor 
Soupes. Hij ziet daar 
gewoon het nut niet 
van in. Hij wil wel 
graag de duiven aan 
de gang houden en 

snapt liefhebbers die 
ze wekelijks een 100 
km lappen met een 
gezamenlijk karretje.  
 
Epiloog 
We waren op bezoek 

bij een nuchtere 
topliefhebber. Wij 

hopen Nico te 
kunnen huldigen in 
Doetinchem op 22 
oktober. In ieder 
geval hebben we bon 

voor een laat jong 
geschonken 
gekregen voor de 
inmiddels beroemde 
lotenverkoop!. 

 

Auteur 
Arjan van Gent 

Uitslag Perpignan  

Prijs Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 

1 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 1125552 1 2-1475369 5:55:21 1.203.348 1.000,00 

2 Jelle Jellema Nijverdal 1114243 1 3-1755856 5:56:12 1.190.157 999,99 

3 J.H. van 't Land Naarden 1090907 1 3-1055468 5:29:47 1.189.648 999,97 

4 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht 1077988 1 2-1465677 5:36:45 1.175.559 999,94 

5 Sven van Houten IJsselstein 1058009 1 3-1017496 5:02:29 1.153.772 999,90 

6 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt 1069221 1 3-1010282 5:51:41 1.147.639 999,85 

7 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 1058733 2 2-1388363 5:47:41 1.141.266 999,79 

8 Th. & B. Burgers Weurt 1050165 1 2-1350910 5:41:47 1.139.292 999,72 

9 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 1099673 2 4-1623714 6:46:46 1.114.421 999,64 

10 W. Wittebol Oosterwolde 1180958 1 4-4262151 8:13:07 1.100.509 999,55 

11 Vincent Vork Noorden 1072437 1 3-1264130 6:35:02 1.099.898 999,45 

12 A.J. van Amerongen Bunnik 1064592 1 1-1519336 6:30:59 1.096.389 999,34 

13 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 1081265 2 3-1085503 6:46:38 1.095.931 999,22 

14 J.F. Eggink Laren Gld. 1095991 1 4-1634680 7:05:59 1.089.489 999,09 

15 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt 1069221 2 1-1492961 6:42:22 1.088.428 998,95 

16 Bas Weijers Groesbeek 1043485 1 3-1920169 6:26:19 1.079.858 998,80 

17 Johnny Hartjes Ulft 1063330 2 2-1326392 6:47:09 1.077.172 998,64 

18 Ben van Kempen Ter Aar 1072780 1 1-1771951 7:02:06 1.070.532 998,47 

19 C. van Oeveren Overberg 1066054 1 1-1524080 7:00:13 1.065.823 998,29 

20 Comb Heezen Goossens Beltrum 1084514 1 1-1444866 7:17:59 1.065.340 998,10 

21 H.W. Bransen Putten 1091265 1 3-1852579 7:25:03 1.064.597 997,90 

22 Jaap Mazee Ens 1133885 1 4-1498351 8:05:20 1.064.348 997,69 

23 W.v.d.Woude Drachten 1191087 1 4-4262281 9:01:28 1.062.093 997,47 

24 L. Outshoven Zeist 1068771 2 3-1841122 7:06:30 1.061.869 997,24 

25 Gerard Schalkwijk Lopik 1051485 1 3-1019556 6:52:47 1.059.143 997,00 
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Gewonnen extra prijzen Perpignan 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen vaas N.C. Volkens www.marathonnoord.nl  

  DHP pakket t.w.v. 50,00 N.C. Volkens DHP Cultura 

  Mok met opdruk N.C. Volkens Harjac B.V. 

2 Vleespakket Jelle Jellema Slagerij v.d. Bovenkamp 

  Vaar tegoedbon Jelle Jellema Botenverhuur de Rijnstroom 

3 Vispakket t.w.v. 50,00 J. van 't Land Vishandel de Vakman 

4 Plantenbak Comb.Verweij-de Haan Robert van Soest Albatros 

5 Doos bloembollen Sven van Houten Louis Vollebregt 

10 Tas levensmiddelen W.Wittebol Coop Supermarkten 

42 zak voer Kees Droog Harjac B.V. 

        

    

  Auto/fiets poule     

        

1 Electrische fiets N.C. Volkens   

2 Verrassingsprijs Jelle Jellema   

 
Attractie 1 Perpignan 

 
Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 300 16 Jaap Mazee Ens € 50 

2 Jelle Jellema Nijverdal € 200 17 Gerard Schalkwijk Lopik € 50 

3 J.H. van 't Land Naarden € 100 18 J. Methorst Barneveld € 50 

4 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht € 50 19 Tim Hage Woerden € 50 

5 Sven van Houten IJsselstein € 50 20 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

6 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt € 50 21 Jelle Outhuijse Harlingen € 50 

7 Th. & B. Burgers Weurt € 50 22 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 

8 W. Wittebol Oosterwolde € 50 23 Team Vollebregt Wassenaar € 50 

9 Vincent Vork Noorden € 50 24 C van Haarlem Terborg € 50 

10 A.J. van Amerongen Bunnik € 50 25 Kees Droog Andijk € 50 

11 J.F. Eggink Laren Gld. € 50 26 A. van der Bijl Jr. Woerden € 50 

12 Bas Weijers Groesbeek € 50 27 Ruud van Engelen Odijk € 50 

13 C. van Oeveren Overberg € 50 28 Gebr. Jacobs Amstelveen € 50 

14 Comb Heezen Goossens Beltrum € 50 29 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam € 40 

15 H.W. Bransen Putten € 50     

 
Attractie 2 Perpignan 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 200 12 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 50 

2 G. Hamstra en Zoon Harderwijk € 150 13 Tim Hage Woerden € 50 

3 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt € 100 14 Dirk & Elitsa Veldhuis Amsterdam € 50 

4 L. Outshoven Zeist € 50 15 Team Vollebregt Wassenaar € 50 

5 Dick van Dam Zegveld € 50 16 Jan Grootoonk Bant € 50 

6 Vincent Vork Noorden € 50 17 C van Haarlem Terborg € 50 

7 C. van Oeveren Overberg € 50 18 Rob van der Wal Mijdrecht € 50 

8 Hein van Gurp Heino € 50 19 C.J. van der Laan Castricum € 50 

9 Harry Hendriks Vinkeveen € 50 20 A.J. van Amerongen Bunnik € 50 

10 Kees Droog Andijk € 50 21 Marcel Tromp Egmond-Binnen € 50 

11 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 22 H.B. Wegh Lochem € 50 

 
 
 

Dank namens het bestuur en deelnemers aan: 
 

Ingeborg Fellman en Willem Hemink voor hun sponsoring van dit jaar! 

 
  

http://www.marathonnoord.nl/


25 

 

 
 

  



26 

 

Eindstand en winnaars geldprijzen middaglossingen 

Nr Naam Woonplaats Punten  Geldprijs  

1 Toon van Vliet Aarlanderveen 2.995,31  € 750  

2 G.J. van Vilsteren Zwolle 2.987,78  € 400  

3 Bas Jansen Zutphen 2.976,38  € 300  

4 Rob van Moorselaar Wadenoijen 2.963,97  € 250  

5 Jan Schreurs Nieuw Vennep 2.963,42  € 200  

6 Gerard Griffioen Zevenhoven 2.961,55  € 150  

7 Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 2.960,72  € 100  

8 H. Boertje Westerhaar 2.957,44  € 100  

9 Aart Hup Oene 2.956,16  € 100  

10 Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout 2.954,83  € 100  

11 B. v Holland en Zn. Ede Gld. 2.953,73  € 75  

12 L.Roodbeen Renkum 2.952,25  € 75  

13 R.G.P. Vermaat Driehuis 2.951,14  € 75  

14 H. de Bree Soest 2.944,40  € 75  

15 G. J. Pouwels Wezep 2.943,68  € 75  

16 P. Heikamp & v. Doorn Zetten 2.936,38  € 50  

17 L.Timmer Zwolle 2.914,69  € 50  

18 Vincent Vork Noorden 2.911,28  € 50  

19 P. Zuurbier Heiloo 2.906,32  € 50  

20 Henk Bos Purmerend 2.900,99  € 50  

21 Herman Koopman Almere 2.893,70  € 50  

22 Comb.Niks Westerhaar 2.882,19  € 50  

23 Combinatie Arends Oude Pekela 2.879,49  € 50  

24 Johnny Hartjes Ulft 2.877,59  € 50  

25 Comb J.Hommes en Zonen Akersloot 2.876,19  € 50  

26 Anna Wolff Wezep 2.870,72  € 40  

27 André Wildervank Nes Ameland 2.839,91  € 40  

28 R. en J. Brands Espel 2.818,87  € 40  

29 E. Peperkamp Arnhem 2.802,26  € 40  

30 W. Wittebol Oosterwolde 2.798,63  € 40  

31 Geert Tiemes Didam 2.788,82  

32 Jelle Outhuijse Harlingen 2.785,49  

33 W & B Wagteveld Tjalleberd 2.784,63  

34 C.J. Schermer Castricum 2.782,49  

35 Jan van Straten Utrecht 2.772,92  

36 Karel de Bruin Zwaagwesteinde 2.767,30  

37 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee 2.764,61  

38 M.L.C. Jansen Ewijk 2.761,83  

39 Herman Brinkman Tuk 2.760,47  

40 Pieter Guelen Wijchen 2.731,76  

41 P. Vreeling Bodegraven 2.704,81  

42 H.Elsweyer Borken Burlo 2.688,56  

43 Comb van Ommen Koops Wezep 2.682,62  

44 comb Tom&Bianca van Dee Tiel 2.682,09  

45 J.H.Vissia Almelo 2.680,65  

46 W.Glas Limmen 2.678,51  

47 Wim Diender Grafhorst 2.676,05  

48 R. Voorn Edam 2.670,46  

49 Jos Karman Dieren 2.667,93  

50 G.J. Eggink Laren (Gld) 2.667,59  

 

 

 

Alle gewonnen geldbedragen worden rond de datum van de feestmiddag via de bank overgemaakt. 
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Bas Jansen, Zutphen winnaar Criterium der Azen middaglossingen 

 

Nr Naam Woonplaats St.Vinc 1e St.Vinc 2e Albi 1e Albi 2e Cahors 1e Cahors 2e  Totaal 

1 Bas Jansen Zutphen 976,54 999,94 977,22 975,85 999,22 901,30 5.830,07 

2 P. Heikamp & v. Doorn Zetten 937,84 927,40 999,90 957,22 985,15 998,64 5.806,15 

3 Johnny Hartjes Ulft 992,59 963,45 888,25 852,94 996,75 898,47 5.592,45 

 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Schermer Hoveniers Bas Jansen Zutphen 

Theaterbon €75 Schermer Hoveniers Bas Jansen Zutphen 

 
G.J. van Vilsteren winnaar duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 

 
Nr Naam Woonplaats Ringnummer St.Vincent Albi Cahors  Totaal 

1 G.J. van Vilsteren Zwolle 1-1238804 988,24 999,99 999,55 2.987,78 

2 Bas Jansen Zutphen 3-1860545 999,94 977,22 999,22 2.976,38 

3 Jan Schreurs Nieuw Vennep 3-1085626 994,05 995,65 973,72 2.963,42 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Van Doorn schildersbedrijf G.J. van Vilsteren Zwolle 

Theaterbon €75 Van Doorn schildersbedrijf G.J. van Vilsteren Zwolle 
  

Johnny Hartjes heeft de beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer  2014  2015  2016  Totaal 

1 Johnny Hartjes Ulft 2-1326389 1.987,63 1.901,69 2.877,59 6.766,91 

2 Comb. Bosman Doetinchem 1-1430636 1.709,75 2.774,60 1.861,13 6.345,48 

3 W.L. Buys Elden 9-1911954 1.959,89 2.906,04 982,89 5.848,82 

 
 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Arc en Ciel Service Johnny Hartjes Ulft 

Theaterbon €75 Arc en Ciel Service Johnny Hartjes Ulft 

 
Sponsorprijzen middaglossingen 
 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen vaas Bouwbedrijf de Groot Toon van Vliet Aarlanderveen 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord Toon van Vliet Aarlanderveen 

  Mega systeem Deil Electronics Toon van Vliet Aarlanderveen 

2 Kristallen vaas Bouwbedrijf de Groot G.J. van Vilsteren Zwolle 

  Samsung Galaxy Tab A  Gebra Infra G.J. van Vilsteren Zwolle 

3 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Bas Jansen Zutphen 

  Nikon Coolpix camera Makelaardij Jacobs Bas Jansen Zutphen 

4 TomTom Start 20 Stichting Marathon Noord Rob van Moorselaar Wadenoijen 

5 Theaterbon 75,00 Stichting Marathon Noord Jan Schreurs Nieuw Vennep 

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

7 4x tegoedbon zak voer  Eemland diervoeders Combinatie Steenbeek & Zn. De Bilt 

8 3 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink H. Boertje Westerhaar 

9 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Aart Hup Oene 

10 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Comb. Geerlings-van Duin Noordwijkerhout 

11 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. B. v Holland en Zn. Ede Gld. 

12 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. L.Roodbeen Renkum 

13 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. R.G.P. Vermaat Driehuis 

14 2x tegoedbon zak voer  Eemland diervoeders H. de Bree Soest 

15 2 zakken Wielink voer Fa. E. Wielink G. J. Pouwels Wezep 

16 Tas levensmiddelen Coop supermarkten P. Heikamp & v. Doorn Zetten 

17 Tas levensmiddelen Coop supermarkten L.Timmer Zwolle 

18 Tas levensmiddelen Coop supermarkten Vincent Vork Noorden 

19 Tas levensmiddelen Coop supermarkten P. Zuurbier Heiloo 

20 Tas levensmiddelen Coop supermarkten Henk Bos Purmerend 
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 Toon van Vliet, 1e kampioen middaglossing Marathon Noord  

Het is maandagavond en ik rij, samen met onze voorzitter Cees Selhorst, richting een dorp waar zelfs Cees nog 
nooit van heeft gehoord: Aarlanderveen. Toch is Aarlanderveen niet helemaal onbekend, want in en om dit kleine 
dorp staat de laatste nog werkende molenviergang van Nederland. Maar Aarlanderveen is ook de woonplaats van 

de winnaar van Marathon Noord middag lossingen: Toon van Vliet 
 

En wat het mooie is aan dit verhaal, we hebben hier niet te 
maken met een mega melker, maar met een echt kleine 

liefhebber met een hokje van slechts 4,5 meter. Dit wil niet 
zeggen dat je als kleine liefhebber weinig werk hebt als je in 
de top van de uitslag terecht wilt komen. Hij steekt er dan 
ook samen met dochter Nikita heel veel uurtjes in. Dat zal 
verderop in dit verhaal wel blijken. 
  
Toon is het seizoen begonnen met 10 koppels oude duiven, 

maar ten tijde van St. Vincent waren er nog 8 koppels 
aanwezig. Maar vanaf toen begon er een vliegseizoen waar 
iedereen alleen maar van kan dromen. 
  
Op St. Vincent draait Toon zijn 2e getekende om 12.33.35. 
Wat dan ook nog wel even gezegd mag worden is dat dit 

Toon zijn derde duif is. En weet je wat nog mooier is, dat 
zijn 1e getekende een paar seconde later op de spoetnik 
valt en om 12.33.59 wordt geklokt. 
  
Zijn eerste duif klokt hij om 11.47.49 en zijn tweede om 
12.02.47 en deze twee duiven zijn beide vroeg genoeg om 
op teletekst te verschijnen. Aan prijs 36 nationaal heeft 

Toon er 4 van de zes thuis. Werkelijk een droom uitslag die 
we allemaal wel een keer mee willen maken. 
  
Dan is daar de vlucht Albi. 
Toon heeft er weer 6 mee en draait er net als op St. Vincent  
5 in de prijzen. Maar wat mooier is, hij draait nog vroeger 
dan op St. Vincent. Hij klokt om 10.54.22 zijn 2e getekende 

en dat is goed voor de 7e plek bij Marathon Noord. Maar 
wat ook schitterend is, is dat deze duif de 3e nationaal 
Sector 2 speelt, dus wederom teletekst. 

  
Toen kwam de laatste vlucht Cahors. 
Toon was alleen maar heel bang dat het dit keer mis zou 

gaan, want hij wist dat hij er heel goed voor stond en heeft 
vanaf toen elke dag zijn duiven mee naar zijn werk 

genomen om ze aan de gang te houden. Nou dat heeft geholpen hoor, want op Cahors heeft hij er 9 mee en 
draait er 7 in de prijzen. Om 7.33.00 klokt hij zijn 2e getekende en klasseert zich op plek 4 bij Marathon Noord. 
Daar kon niemand aan tippen dus was het kampioenschap bij “De Marathon Noord” wel veilig. 
  
Toon maakt dan toch nog even een geintje door te zeggen: “SHIT WEER GEEN TELETEKST” (11e nationaal is geen 

teletekst). En dit was dus ook de tweede keer dat er net geen teletekst gevlogen werd, want de eerste Bordeaux 
staat Toon ook al op de 11e plek nationaal. 
Geintje uiteraard, want Toon is veel te sympathiek om er zo over te denken. Hij is maar wat blij met al deze 
geweldige resultaten. 
  
De duiven die het kampioenschap binnen Marathon Noord hebben verdiend zijn de volgende. 
  

St Vincent         14-1084371     30e  2e getekende. 
11-1771478     31e  1e getekende. 

Albi                   11-1770958      7e   2e getekende. 
Cahors              11-1770958      4e   2e getekende. 
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In dit rijtje valt meteen de duif 11-1770958 op. Twee keer op rij weet hij zich in het snuitje van de uitslag te 
nestelen. Deze schitterende kras doffer draagt de naam  “DER PANTSERWAGEN”. Deze naam heeft hij 
overgehouden aan het feit dat hij in 2014 de weg een keer goed kwijt is geweest en Toon hem in Duitsland is 
wezen halen. Vanaf toen kreeg hij deze naam van Toon als groot wielerfanaat  en werd vernoemt naar de Duitse 

wielrenner Tony Martin die der pantserwagen wordt genoemd. Iedereen droomt ervan om een keer zo’n duif op 
het hok te hebben. De duif is afkomstig van het soort van Vincent Vork. En dan hebben we meteen de grote 

mentor en 
inspirator van 
Toon te pakken. 
Het is Vincent 
geweest die 
destijds Toon 

heeft geadviseerd 
om fond te gaan 
spelen. 
Toon heeft elders 
nog een 
kweekhokje waar 
7 koppels in 

zitten, waarvan 4 
koppels van 

Vincent. Als Toon 
iets niet weet kan 
hij altijd bij 
Vincent terecht 
voor goede raad. 

  
Dan is er eigenlijk 
nog een duif die 

het verdiend genoemd te worden. Want Toon heeft nog zo´n droom duif op het hok. Dat is de duivin met het 
ringnummer 14-1084365 en de naam “PIKACHU” draagt. Deze duivin komt ook uit een duif van Vincent Vork maal 
een duif van Jaap v.d. Velden. Ook geen verkeerde afkomst zou ik zo zeggen. 

Deze duivin was op St. Vincent Toon zijn eerste duif en stond op de 5e plek op teletekst. 
Maar later op Agen was zij weer de eerste die zich op het hok meldde en toen was deze prestatie ook weer goed 
voor de 28e nationaal. Twee zulke geweldige duiven op een hokje van 4,5 meter. Zowaar kunnen we hier qua 
prestaties spreken van een zeer groot hok. Als je ook ziet hoeveel tijd er hier aan de duiven word besteed moet 
het ook wel een groot hok zijn. 
  
Als we praten over het voorbereiden naar de vlucht toe verteld Toon dat hij de duiven zeer laat van elkaar scheid. 

Dan worden de duiven vanaf half mei in 3 ploegen gekoppeld.  PARDON!!!!! 10 koppels duiven en dan zeggen in 3 
ploegen? 
Daar komt het beroep van Toon duidelijk naar voren, want hij is namelijk planner van beroep. Bij Toon is dan ook 
alles goed gepland, maar hij moet toegeven dat er gedurende het seizoen de planning zo hier en daar moet bij 
stellen. 
  
Het medische plaatje is hier niet erg indrukwekkend. Alleen op de eerste eieren een geel kuur en als er een duif is 

die er niet zo lekker voor zit krijgt hij een geel pil. 
Ook word v.d. Sluis een paar keer bezocht, maar dat loopt meestal met een sisser af. 
  
Het hok van 4,5 meter bestaat uit drie afdelingen en is qua verluchting op advies van Dik Duindam van de nodige 
verluchting voorzien. Links zitten de tien koppels oude vliegduiven, 
rechts zitten de jaarlingen en in het midden de jongen die in hun geboorte jaar niet worden ingespeeld. Daarom 

moeten ze als jaarling nog veel leren en doen dus nog niet met de grote vluchten mee. Verder kom je hier 
helemaal geen gekke dingen tegen. Dus geen poespas, maar gewoon goede duiven op een goed hok. 
 
We waren op bezoek bij een liefhebber die heel gedreven met een paar duiven geweldig weet te spelen. Al zegt hij 

zelf dat je gek moet zijn om duivenmelker te worden. Het is een ongeneselijk virus waar je nooit meer vanaf 
komt. Nou als je zo speelt hoef je je er niet voor te schamen. 
  

Toon, we gaan voor jou en Nikita het Wilhelmus spelen op 22 oktober. Iets waarvan je zelf al hebt gezegd dat dan 
de rillingen over je hele lichaam zullen lopen. 
Dus tot op de feestmiddag in Doetinchem. 
  
Auteur  
John van Klink 
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Gerrit Jan van Vilsteren, Zwolle, 2e Middaglossing Marathon Noord en duifkampioen 

Middaglossing 2016 

Voor de competitie van de middaglossing van de Marathon Noord tellen de vluchten St. Vincent, Albi en Cahors. 
Verder telt de eerste van de twee bovenste van de lijst. Aan deze competitie doen meer dan 450 

marathonduivenliefhebbers mee uit de Noordelijke helft van Nederland. Gerrit van Vilsteren uit Zwolle werd 
tweede achter Toon van Vliet uit Aarlanderveen. De derde man op het podium is Bas Jansen uit Zutphen. Drie 
liefhebbers met een goed seizoen, die samen een mooi podium gaan vormen op 22 oktober in Doetinchem. 

 
De winnende liefhebber 
Gerrit Jan van Vilsteren uit Zwolle 
heeft zijn goede seizoen bekroond 
met de 2e plaats op de 
Middaglossing van de Marathon 
Noord. In het dagelijks leven is hij 

Cartografische Ontwerper bij de 
Provincie Overijssel. Gerrit startte 
in zijn jeugd met duiven. De 
aanleiding was een duif die hij 50 
jaar terug had gevangen langs de 
spoorlijn. Van zijn vader mocht hij 

deze duif niet houden. Daar baalde 

de man uit Zwolle toen van, maar 
dat werd goedgemaakt op zijn 13e 
verjaardag. Gerrit: ‘Op mijn 
verjaardag 30 april 1966 kreeg ik 
2 duiven van mijn oom en zo is het 
uiteindelijk begonnen.’ Een 

kippenhok werd verbouwd tot 
duivenhok. ‘Pa was een beetje 
boos,’ vertelt Gerrit, ’maar een 
paar jaar later was de boosheid 
over. In een gemetselde schuur 
werd door hem een duivenhok 

gebouwd … eerst 1 afdeling, later 2 en nog later 3 afdelingen. Nu heeft hij 47 vierkante meter duivenhok 

verspreid in zijn tuin staan. De verschillende hokken zijn onderverdeeld over 9 afdelingen. Voordat het zover 
kwam is er nog het een en ander veranderd. In 1977 is Gerrit getrouwd. Op het adres waar hij startte woonde hij 
anderhalf jaar, omdat ze het te klein vonden. Via een ander huis kwamen ze in 1988 op het huidige adres terecht. 
Er werden hokken neergezet en de duiven worden overgewend. Gerrit: ‘Het overwennen ging goed en vlot. Ik 

stak een krant in de brand bij de hokken op het oude adres en de duiven wisten niet hoe snel ze naar het nieuwe 
adres moesten komen. Op Hof en Helmstedt (de Duitse vluchten in die jaren, jvn) vloog ik gelijk vroeg. Vanaf dit 

adres ben ik gelijk overgestapt naar de marathonvluchten en dat doe ik tot op dit moment met veel plezier.’ 
 
De start van het seizoen en het voeren e.d. 
Dit jaar heeft Gerrit 81 duiven gechipt. Eind maart zijn de duiven gekoppeld en na 4 dagen op weduwschap gezet 
en op deze stand ingespeeld. De winnende duif heeft geen jongen groot gebracht, maar zit nu wel op jongen. Ze 
gaan wekelijks met de vereniging mee op vrijdag met 1 nacht mand en worden zelden zelf weggebracht. Op de 
marathonvluchten worden de duiven op het nest gespeeld. De duiven krijgen voer van Havens en Vogro van de 

Firma de Groot. In het seizoen is dat de Supersportmengeling. De duiven krijgen volle bak. Naast het voer krijgen 
ze bijproducten gemengd: Allerhande (Koopman-mix van DHP), P40, snoepzaad, grit, roodsteen, hennep, paddy, 
gepelde haver, vetrijkvoer van Beyers, eivoer en piksteen. Dit mengsel wordt 4 maal per dag in kleine porties 
verstrekt. In de ochtend, tijdens de middagpauze, in de avond na het vliegen en rond 10 uur nog een keer. Wat 
na een dag of 3 … 4 over is gaat naar de kwekers of jongen. Als medische begeleiding krijgen de duiven af en toe 
een geelpil en orni speciaal. Daar moeten de duiven het mee doen en dat blijkt goed te lukken. 
 

Stamopbouw 

Veel duiven op het hok van Gerrit komen van het soort van Hans en Evert Jan Eijerkamp met veel uit de lijn van 
de supervlieger en vererver ‘de Black Giant’. Verder zitten er duiven van Arjan Beens Cor de Heijde (via Tiest Van 
Turnhout, Raamdonksveer, waar Gerrit samenkweek mee heeft gedaan), wijlen Ton Bollebakker (lijn Prinsesje), 
Piet Heikamp, G.Hamstra en Zoon en Cor Walda, zijn duivenmaatje (uit zijn Engelse duiven). Onze topper uit 
Zwolle heeft 24 kweekkoppels, waarvan enkele laatjes van 2015, die de goede lijnen bewaken die hij de laatste 
jaren heeft opgebouwd. 

Zijn beste koppel is alsvolgt ontstaan. In 1991 kocht Gerrit een duivin van een collega-liefhebber. Deze duif zette 
hij op een Van Wanroy-doffer, die duifkampioen was geworden. Uit dit koppel kwam in 1998 een goede duif, die 
o.a. de 18e nat. St. Vincent won. Deze duif won verder nog 2 knappe prijzen en verdween in het kweekhok. Gerrit 
zat inmiddels in het fondclub-bestuur met Hans Eijerkamp. Van hem kreeg hij in 2004 een mooie duivin. Samen 
met de topdoffer van 1998 werd een prima koppel gevormd, die in veel huidige topduiven is terug te vinden. Een 
goed voorbeeld is een kopvlieger op Bergerac 2007. De Bergerac van Arjan Beens, waar hij zo goed pakte in de 

nacht en waar het filmpje van op Youtube staat. Op dit filmpje hoor je dat Arjan Gerrit aan de lijn heeft en dat hij 
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ook een duif heeft geklokt. Deze duif komt rechtstreeks uit het eerder genoemde koppel. Met Arjan Beens heeft 
Gerrit een goede band. Hij heeft van hem het nestsysteem overgenomen. Bij de eerste vlucht met dit systeem 
won Gerrit gelijk de 12e nationaal Limoges en had hij er 3 bij de eerste 100. Dit systeem is inmiddels verfijnd. 
Gerrit koppelt inmiddels wat later (eind maart) en na 4 dagen broeden, gaan de vliegduiven tijdelijk op 
weduwschap. 

 
De topduif 

Het 2e kampioenschap van de Marathon 
Noord is gewonnen door één duif … ‘de 
804’ van 2011. Deze duif won de 49e St. 
Vincent in de Marathon Noord (125e nat. 
in sector 3), de 2e Albi in Marathon 
Noord (8e nationaal) en de 10e Cahors 

(29e nationaal). Hierdoor werd ‘de 804’ 
ook duifkampioen bij de competitie van 
de Marathon Noord. Opvallend dat de 
nummer 3 van de competitie, Bas 
Jansen, ook zijn derde plaats heeft te 
danken aan één duif. Knappe duiven zijn 
dat !!! Gerrits ‘804’ komt van vaderskant 

uit het koppel wat eerder in dit verslag is 
genoemd, de Topvlieger en -kweker van 

1998 met de Eijerkamp-duivin van 2004. 
De moeder komt van de Belgische topper Roger Verecke. De duivin, die Gerrit heeft van deze Zuiderbuur, komt 
uit zijn 5e nationaal Pau. Een topper komt uit topduiven, dat zie hier ook bij ‘de 804’ terug. 
 
Tot slot 

‘Ik geniet altijd van mijn duiven,’ vertelt Gerrit, ‘vooral als de duiven allemaal aan het trainen zijn. De omgang 
met de duiven is mooi … verzorgen is meer dan een blik voer in het hok gooien. Mijn gezin heeft niet veel met de 
duiven, maar ze vinden het wel leuk. Ik werk veel samen met mijn duivenmaat Cor Walda. Hij helpt me ook als 
het nodig is bij het inkorven of bij vakanties. Mijn seizoen kon al niet kapot met het 2e Kampioenschap 
Middaglossing van de Marathon Noord en de duifkampioen in deze competitie. Dat werd snel na Cahors bekend. 
Daarna kwam ook nog eens de 1e Bergerac en 1e Limoges van de afdeling. Toen bleek 2016 een superjaar te zijn 

geworden!’ Gerrit nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning, ook namens Mike Freriks en de rest van de hele 
Marathon Noord-familie. 
 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Bas Jansen uit Zutphen winnaar Criterium der Azen en 3e kampioen Middaglossing 2016 

Slechts 3 vluchten tellen bij de competitie van Marathon Noord en dit zijn wat betreft de middaglossing: 
St.Vincent, Albi en Cahors. Als u zich bedenkt dat er in totaal 452 liefhebbers hebben gestreden en er slechts 5 
liefhebbers in staat zijn geweest om op deze 3 vluchten hun beide getekenden nationaal te klasseren, kunt u 

wellicht inschatten hoe bijzonder het is om winnaar te worden van het Criterium der Azen bij Marathon Noord. 
Helemaal als je dit ook nog eens doet met twee nestliggers t.w. ‘Melody’ en ‘Jaxon’ (vernoemd naar zijn 
kleinkinderen). Daarnaast is het Bas zijn ‘Melody’ gelukt om in haar eentje het 3e kampioenschap middaglossing 
bij elkaar te vliegen. Over de prestaties en afstamming van deze 2 toppers  leest u later meer. Eerst een korte 

historie over zijn soort duiven en het systeem. 
De inmiddels 47-jarige Bas 
Jansen speelde in het verleden 
“hard” met de jonge duiven, 
en met name ook op de 
dagfond vluchten. Na in 2007 
echter alle dagfond kwekers te 

hebben verkocht werd vrijwel 
geheel overgeschakeld op de 
overnachtfond met duiven van 
Cas van der Graaff via vader 
Jansen. In 2008 kwamen er 4 
duiven van Arjan Beens zijn 

kolonie versterken en zelf ging 
Bas naar Hans en Evert –Jan 
Eijerkamp en kocht er nazaten 
uit de bekende lijnen als 
Salinero, Drogba en Black 
Giant. Daarnaast heeft Bas 
vanaf die tijd jaarlijks diverse 

kweekduiven te leen van 
Bennie Schrijver, eveneens uit Zutphen. Zijn huidige basis duiven komen van tophokken als Gebr.Limburg, Jelle 
Jellema, Hans en Evert-Jan Eijerkamp en Arjan Beens. U leest het, duiven van meerdere tophokken en ook 
verschillende soorten. Dit heb je nodig als je, aldus Bas, een echte kampioenschap speler bent.  Want je hebt 
meerdere lijnen nodig om elke week opnieuw en onder verschillende omstandigheden vroeg te kunnen draaien. 
Sinds vorig jaar is Bas lid en een van de drijvende krachten in de nieuwe vereniging P.V. Zutphen welke maar 
liefst 65 leden telt. Waren er tot vorig jaar slechts 3 fond liefhebbers in zijn oude vereniging, zijn dit er nu 15 in 

de nieuwe club. De gezelligheid en de toegenomen concurrentie zorgen ervoor dat Bas zich vooral blijft richten op 
de middaglossing en niet overgaat op de ZLU hetgeen 2 jaar geleden nog wel zijn plan was. Bas behoort overigens 
al jarenlang tot de kampioenen van zijn regio en afdeling.  Na de onlangs vervlogen september klassieker vanaf 

Limoges mag Bas zich nu ook de trotse winnaar noemen van het totaal kampioenschap van de S.F.G. (afdeling 8).  
Het seizoen is Bas begonnen met 40 koppels vliegduiven welke op nest worden gespeeld. Dit is overigens incl. 10 
“snelle” duiven en de taartjongen van 2015. Naast de enting voor PMV en paratyphus hebben de duiven dit 

voorjaar voor het eerst sinds jaren weer een wormkuur gekregen. De vliegduiven werden dit jaar gekoppeld op 20 
mei (om op een goede stand te zitten voor St.Vincent) en kregen toen een 6-daagse geelkuur. Gedurende het 
seizoen geschiedt de medische begeleiding zoveel mogelijk individueel per duif.  Voor de inkorving krijgen de 
duiven op zondag een geelpil en op dinsdag een orni pil. De verzorging en training voor de hele kolonie is verder 
gelijk. Deze training is feitelijk 1 maal daags anderhalf uur verplicht, waarbij alles wordt buitengesloten en de vlag 
op het hok gaat. In de voorbereiding gaan de duiven vaak 2x in de week mee (dubbel weduwschap) maar wel 
altijd met 1 nacht mand. Zelf wegbrengen doet Bas ook, maar nooit ver en wel altijd ’s-avonds.  

Het voeren gebeurt in ruime mate met Koopman all-in-one van Beyers, een vetrijke mengeling. In het seizoen is 
Bas wel de hele avond in de weer met allerlei soorten energie- en vetrijke voedingsstoffen als nutri-power 
(korrel), energy plus (Versele Laga), Beute (lectine) olie en Olympic MG mix, hennep, tovo, schapenvet, kaas en 
pinda’s. De duiven gaan hier zo vol mogelijk de mand in.  
 
13-1860545 ‘Melody’ 
Het 3e kampioenschap middaglossing heeft Bas volledig te danken aan zijn ‘Melody’. Deze geweldige duivin heeft 

nog nooit gemist op de overnacht. In 2014 startte ze haar carrière direct met een 1e vanaf Bergerac in de kring 
Zutphen. Vorig jaar vloog ze 3 op 3 met o.a. een 70e Sector III Aurillac en 101e NPO Cahors afd. 8. Uiteindelijk 
werd ze hiermee 11e asduif in de SFG. Dit seizoen pakte ze op St.Vincent, op een nest stand van 10 dagen 
broeden, de 3e plaats bij Marathon Noord, 1e in zone 2 van de NU en uiteindelijk de 8e in Sector III tegen 3278 
duiven. 
De 2e vlucht Albi op een jong van 10 dagen (jong verkleind) klasseerde ‘Melody’ zich als 68e bij SMN. Goed in 

Sector III voor de 154e tegen 3814 duiven.  De laatste vlucht vanaf Cahors (neststand van 1 week broeden) werd 
het uiteindelijk de 13e plek bij Marathon Noord en een 38e in Sector III tegen 4407 duiven.  



33 

 

Uiteindelijk na 3 vluchten resulteren 
deze prestaties in het 2e 
duifkampioenschap middaglossing. 
Bezorgt het Bas het 3e kampioenschap 
middaglossing en levert ‘Melody’ een 

enorme bijdrage aan het 1e Criterium 
der Azen bij Marathon Noord. 

Overigens is ‘Melody’ ook 10e nationale 
asduif NPO Marathon geworden. 
 
13-1860544 ‘Jaxon’ 
Voor het Criterium der Azen tellen 
beide getekende duiven en zoals reeds 

geschreven zijn er slechts 5 liefhebbers 
in staat geweest om op deze 3 
vluchten hun beide getekenden 
nationaal te klasseren. Naast ’Melody’ 
is het haar nestligger ‘Jaxon’ die voor 
Bas dit jaar eveneens 3 op 3 pakt 
waardoor ze samen het Criterium der 

Azen bemachtigen. ‘Jaxon’ begon zijn 
carrière eveneens op Bergerac in 2014 

waar hij prijs vloog en wel de 108e in de SFG van afdeling 8. In 2015 vloog deze doffer 2x een eerste in het NIC. 
Waaronder een 9e NPO Cahors afdeling 8 (36e Sector III tegen 5028 duiven). Vanaf de september klassieker 
Limoges werd het een 1e in kring Zutphen hetgeen dan weer goed was voor de 17e plek in de SFG. Dit alles 
overigens nadat ‘Jaxon’ 4 dagen wegbleef vanaf een dagfondvlucht. Dit seizoen klasseerde hij zich als volgt in 
Sector III: St.Vincent 174e , Albi 157e en Cahors een 417e. Goed bij Marathon Noord als resp. 69e,70e en 141e. 

 
Afstamming ‘Melody’en ‘Jaxon’ 
De vader van bovengenoemde toppers 
is de 01-1182363 ‘Zoon Super van 
Geel’ uit het topkoppel ‘Super van 
Geel’ x ‘Gebroken Borst’ van de 

Gebroeders Limburg. De ‘Super van 
Geel’ is de beste overnachtkweekduif 
van het hok Limburg en ver daar 
buiten geworden, en vele van zijn 
nazaten maken heden ten dage op de 
meerdaagse fond vaak de dienst uit. 
Uit de koppeling ‘Super van Geel’ x 

‘Gebroken Borst’ komt o.a. Red 
Thunder welke weer de vader is van de 
beroemde  ‘de Jan’  1e NPO Brive 2005 
van Arjan Beens. Ook ‘The Big Yellow’ 
komt weer uit deze koppeling en hij is 
weer de vader ‘de Bergerac’ van Arjan 
welke op zijn beurt weer o.a. de vader 

is van ‘Miss Gijsje’. 
Moeder is de 08-2075914 ‘Beens 914’. 
Zij is een dochter van ‘Power 019’ x 
‘Killer Queen’ beide Jelle Jellema. De ‘Power 019’ is weer de vader van ‘Rika’ zij vloog in 2007 o.a. de 1e NPO 
Perigueux en is op haar beurt de moeder van ‘Miss Gijsje’ en ‘Snelle Jelle’.  De ‘Beens 914’ komt dus rechtstreeks 
van Arjan en is 1 van de 4 aangeschafte duiven in 2008.  Inmiddels is ze bij Bas moeder van een vijftal 1e 

prijswinnaars waaronder 3 teletekst duiven. Opmerkelijk is dat Bas de eerste 3 jaar geen jonge duif heeft 
overgehouden uit deze duivin gekoppeld aan meerdere doffers. Maar uiteindelijk bleek de koppeling met de 01-
1182363 ‘Zoon Super van Geel’ een schot in de roos. 
 

Tot slot 
Bas, en zeker niet te vergeten zijn vrouw Belinda, kenden een prachtig seizoen in 2016 wat mede dankzij 
bovenstaande 2 toppers resulteerde in diverse kampioenschappen op alle niveaus. Vanaf deze plaats wil ik Bas en 

Belinda nogmaals feliciteren met het 1e Criterium der Azen en 3e kampioenschap middaglossing bij Marathon 
Noord. Tot 22 oktober in Doetinchem. 
 
Auteur 
Mike Freriks 
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Johnny Hartjes uit Ulft heeft de beste duif op de middaglossing over de laatste drie jaar. 

Na de laatste vlucht Cahors konden de punten worden 
opgeteld. De beste duif over de laatste drie jaar is de 
blauwband duivin NL 2012-1326389 geworden van de 

67 jarige Johnny Hartjes uit Ulft. Hij is inmiddels klaar 
met  werken en heeft gewerkt in de bouw.  Samen met 
Mike Freriks togen wij naar de Veldstraat nadat er een 
afspraak met hem was gemaakt. Kom je bij hem achter 

thuis dan kun je niet om zijn Duitse langharige herder 
heen, verder heeft hij een enorme zelfgemaakte vijver 
die erg mooi is aangelegd, 15 jaar geleden zaten daar 
enorme koi-karpers in maar nu is het allemaal wat 
kleiner en rustiger wat er in rond zwemt.. Achter in zijn 
tuin staat een zelf getimmerd hok van  tien meter met 
daarnaast een klein hok voor de kwekers . 

 
Johnny was prima voorbereid en had zes briefjes 
volgeschreven dus ik denk dat volgend jaar elke 
winnaar zijn eigen verslag wel kan gaan maken. Ulft ligt 
in de Gelderse achterhoek gelegen aan de oude 
IJssel/Strang nabij de Duitse grens. Johnny is lid van 

P.V. Ons Genoegen in zijn eigen woonplaats waar hij 
tijdens het vliegseizoen de  attractie prijzen voor elke 
vlucht regelt.  In de vroege ochtend gaat hij steevast op 
stap met zijn trouwe viervoeter Zida, hij laat om vijf uur 
zijn weduwnaars los en vertrekt dan om anderhalf uur 
de natuur in te gaan. Johnny geniet van alles wat hij 
onderweg in de natuur tegen komt, hij noemt de natuur 

zijn passie en dat geeft hem veel rust. Ik ken Johnny al 
een paar jaartjes en durf te zeggen dat hij een echte 
mensen mens is, hij kan slecht tegen onrecht , met 
hem ruzie krijgen kan bijna niet. Zijn motto is: Doe 
maar normaal en pak je verantwoording als dat nodig 
is. Als hij terug komt van zijn wandeling dan haalt hij de 
weduwnaars binnen en verzorgd ze en laat daarna de 

nestduiven los.  
 

Dit seizoen is hij gestart met 16 doffers op weduwschap en 6 nestkoppels. Over de verliezen dit jaar was Johnny 

ontevreden, ook het weer heeft hier veel mee te maken gehad. Dit voorjaar zijn de duiven geënt tegen paratyfus 
en enkele weken later tegen paramyxo. Johnny laat een paar maal per jaar de mest onderzoeken bij een Duitse 
dierenarts en weet dan ook hoe de vlag er bij hangt. In de winter krijgen de duiven knoflook. In het seizoen als 

het er toe doet krijgen de duiven water uit een kleine waterbak die hij soms wel drie keer per dag moet vullen. 
Duiven die van de lange vluchten terug komen gaan altijd eerst een paar dagen in een apart schap dus zeker niet 
tussen de rest. De duiven krijgen het beste vol vette fond voer van diverse merken, aangevuld met duyvis 
ongezouten pinda’s .Bij thuiskomst worden de duiven ontsmet met B.S. en over het voer gaat dan druiven suiker. 
Twee dagen na thuiskomst krijgen de duiven zelfgemaakte thee van brandneteltoppen die hij vers plukt in het 
voorjaar. Het duivenbestand dat bij Johnny  zit komt van Jellema die ze haalden in 2004 in Steggerda , verder 
zitten er Cor de Heijde duiven via Arno Jansen uit ‘s-Heerenberg. Ook heeft Johnny duiven van From Jansen en Co 

uit Bavel. De laatste versterking komt van Henri Hoeks uit de blauwe Vanoppen lijn. Dit jaar heeft Johnny 
meegedaan aan beide disciplines bij SMN, op zowel de middag als ochtend lossing. Op Marseille pakte hij beide 
getekende duiven en een op Perpignan. Helaas op Barcelona een mee maar helaas te laat. 
 
De blauwe winnares NL 2012-1326 389 komt uit de zwarte pater 06-1857772  maal een Jellema duivin 04-
1369335. 
De vader “de zwarte pater” heeft Peter Wanders gevangen in het klooster  tijdens een verbouwing in ‘s-

Heerenberg, de duif was van Arno Jansen die tweehonderd meter verder woont. Johnny heeft hem toen opgehaald 
en op de Jellema duivin gezet. De doffer was door de zwerftijd minder sterk en omdat de moeder van de 389 niet 
meer legde zijn deze duiven er helaas niet meer. De laatste drie jaar hebben we acht vluchten gehad en de 389 
won maar liefst zeven prijzen. 
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2016    2015    2014 
39e  St.Vincent  94e St.Vincent  32e St.Vincent 

150e Albi   105e Bergerac  39e Cahors 
26e Cahors 
 
Johnny heeft een hoge pet op van Marathon Noord en is dan ook al jaren fan van onze stichting. Waar we het  
feest ook geven hij is er altijd bij, Johnny bedankt voor jullie gastvrijheid en het was weer gezellig. 
Tot op zaterdag 22 Oktober in Doetinchem op het hoogste podium 
 

Auteur 
Patrick Sticker 
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Eindstand en winnaars geldprijzen ochtendlossingen 

Nr Naam Woonplaats Punten  Geldprijs  

1 Jelle Jellema Nijverdal 2.999,77  € 750  

2 Sven van Houten IJsselstein 2.996,90  € 400  

3 Bas Weijers Groesbeek 2.996,18  € 300  

4 Th. & B. Burgers Weurt 2.992,76  € 250  

5 Jan Schreurs Nieuw Vennep 2.986,29  € 200  

6 Bernard van der Horst Groesbeek 2.984,96  € 150  

7 Harry Hendriks Vinkeveen 2.984,14  € 100  

8 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 2.982,71  € 100  

9 Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam 2.982,08  € 100  

10 Jan van Straten Utrecht 2.977,30  € 100  

11 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 2.971,05  € 50  

12 Geert Tiemes Didam 2.970,26  € 50  

13 J.C.Roelofs Alkmaar 2.968,59  € 50  

14 H.W. Bransen Putten 2.966,97  € 50  

15 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 2.966,46  € 50  

16 Ben van Kempen Ter Aar 2.959,84  € 40  

17 Kees Droog Andijk 2.957,35  € 40  

18 J.F. Eggink Laren Gld. 2.955,02  € 40  

19 Gerard Schalkwijk Lopik 2.950,62  € 40  

20 Team Vollebregt Wassenaar 2.950,51  € 40  

21 Paul van den Boogaard Kamerik 2.949,84  

22 H Zwiers Den Ham 2.945,66  

23 Jan Grootoonk Bant 2.945,12  

24 Comb. Seelen Borne 2.944,98  

25 F.Hummelink Vorden 2.941,29  

26 A.A. Jansen 's-Heerenberg 2.940,59  

27 Jay Lissenberg Utrecht 2.939,09  

28 J.W.H. Janssen Groesbeek 2.936,76  

29 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt 2.934,06  

30 W. Kuijt. Lunteren 2.927,72  

 

 

 

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

 

 
Harry Hendriks winnaar Criterium der Azen ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Barc 1e Barc 2e Mars 1e Mars 2e Perp 1e Perp 2e  Totaal 

1 Harry Hendriks Vinkeveen 990,54 919,99 999,72 999,90 981,09 993,70 5.884,94 

2 Ben van Kempen Ter Aar 975,15 0 969,97 986,22 998,47 996,22 4.926,03 

3 H.W. Bransen Putten 964,30 973,72 0 995,35 997,90 974,44 4.905,71 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Piet Laan Harry Hendriks Vinkeveen 

Theaterbon €75 Piet Laan Harry Hendriks Vinkeveen 

 
Team Vollebregt beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer  2014  2015  2016  Totaal 

1 Team Vollebregt Wassenaar 2-1551098 1.973,36 2.991,48   4.964,84 

2 Bernard van der Horst Groesbeek 1-1475444   1.981,15 1.991,26 3.972,41 

3 Team Vollebregt Wassenaar 1-1672993 1.989,11   1.947,58 3.936,69 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Marcel Tromp Team Vollebregt Wassenaar 

Theaterbon €75 Marcel Tromp Team Vollebregt Wassenaar 
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Sponsorprijzen ochtendlossingen 
 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen vaas Juwelier Mike Peerenboom Jelle Jellema Nijverdal 

  Ereprijs ZLU De Zuid Limburgse Unie Jelle Jellema Nijverdal 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

  Samsung Galaxy Tab A  Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

2 Kristallen vaas Juwelier Mike Peerenboom Sven van Houten IJsselstein 

  Kobo E-reader Stichting Marathon Noord Sven van Houten IJsselstein 

3 Kristallen vaas Stichting Marathon Noord Bas Weijers Groesbeek 

  Nikon Coolpix camera Stichting Marathon Noord Bas Weijers Groesbeek 

4 Verrassings prijs t.w.v. 100,00 I.Fellman & W.Hemink Th. & B. Burgers Weurt 

5 Pakket t.w.v. 100,00 GPS Auctions Jan Schreurs Nieuw Vennep 

6 Hoge drukreiniger Stichting Marathon Noord Bernard van der Horst Groesbeek 

7 3 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV Harry Hendriks Vinkeveen 

8 3 zakken Derksen voer Derksen voeders W.H. Murk & Zoon IJsselstein 

9 2 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV Dirk en Elitsa Veldhuis Amsterdam 

10 2x tegoedbon zak voer Eemland diervoeders Jan van Straten Utrecht 

11 LED lamp Stichting Marathon Noord N.C. Volkens Bergen (N.H.) 

12 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten Geert Tiemes Didam 

13 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten J.C.Roelofs Alkmaar 

14 Tas levensmiddelen Coop supermarkten H.W. Bransen Putten 

15 Tas levensmiddelen Coop Supermarkten Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 

 
 
Harry Hendriks winnaar Supercup Marathon Noord  
 

Nr Naam Woonplaats St. Vincent Barcelona Albi Marseille Perpignan Cahors  Totaal 

1 Harry Hendriks Vinkeveen 0 1.910,53 0 1.999,62 1.974,79 1.966,69 7.851,63 

2 Johnny Hartjes Ulft 1.956,04 0 1.741,19 1.902,82 0 1.895,22 7.495,27 

3 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt 1.875,80 0 1.792,44 0 1.998,80 1.778,29 7.445,33 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Toppigeons Harry Hendriks Vinkeveen 

Theaterbon €75 Toppigeons Harry Hendriks Vinkeveen 

 
 
Combinatie Seelen wint de Herman van der Velden Trofee 
 

Barcelona 17e   St.Vincent 12e 

 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen vaas Anoniem Combinatie Seelen Borne 

Theaterbon €75 Anoniem Combinatie Seelen Borne 
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Jelle Jellema, Nijverdal, Kampioen Ochtendlossing Marathon Noord 

Bij de Marathon Noord tellen op de drie vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan slechts de bovenste twee 
duiven. In deze competitie won Jelle Jellema uit Nijverdal, die tussen zijn vele vroege duiven in 2016 ook zijn 
eerst getekende per vlucht telkens in de kop van de nationale vlucht wist terug te vinden: 10e nationaal 

Barcelona, 30e nationaal Marseille en 9e nationaal Perpignan. In de competitie van Marathon Noord was dit goed 
voor de 2e Barcelona, 7e Marseille en 2e Perpignan. U begrijpt wel in deze competitie wordt hard gespeeld. In het 
totaal klassement bleef Jelle Sven van Houten en Bas Weijers voor. Jelle had in 2016 een topjaar … hij was 
gewoonweg fantastisch !!! De prestaties van zijn duiven waren buitencategorie. De neergezette uitslagen zijn niet 

te overtreffen en zelfs niet te evenaren, zou je denken. Maar eerlijk gezegd dacht ik dat in 2014 ook van de 
prestaties van Arjan Beens en dat is in 2016 dus gebeurd door Jelle Jellema. Jelle zelf is trots maar ook nuchter: 
‘Ik heb op veel vluchten alles mee gehad. Kopwind in Zuid Frankrijk en later op de vluchtlijn draaiend naar West 
of Zuidwest en dan heb je toch wel een voordeeltje. Dit soort seizoenen zal ik niet vaak meer meemaken, dat ook 
de weerselementen mij gunstig gezind zijn.’ Hiermee is niet alles gezegd over dit seizoen, want er wonen meer 
duivenliefhebbers in Oost en Noordoost Nederland en die hebben niet het seizoen gehad wat Jelle heeft gehad en 
hebben zeker niet de series gepakt als Jelle heeft gedaan.  

 
De liefhebber 
De duivenliefhebbersloopbaan begint voor Jelle in Friesland 
bij zijn vader thuis en ook met zijn vader (Últje). 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 startte Jelle in Nijverdal met de duiven en begon hij 
daar met een eigen hok. Hij woonde er al in 2001 en reisde 

voor de duiven wekelijk enkele keren op en neer naar 
Friesland. Dat hoefde vanaf 2008 niet meer. Vader Últsje 
ging in Friesland verder. Jelle deed in principe alle 
marathonvluchten mee met zowel een middaglossing als 
met een ochtendlossing zoals de ZLU-vluchten. Dit jaar lag 
het accent op de ZLU-vluchten en werden al verschillende 
middaglossingsvluchten overgeslagen. Vanaf 2017 is de 

kans heel groot dat er alleen nog ingemand wordt op de 
ZLU-vluchten. Jelle: ‘Het zijn gewoon de mooiste vluchten. 
Je hebt er twee keer spanning mee. Komen ’s avonds ja of 

nee en dan weer in de ochtend … Hoe vroeg vallen ze?’ 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 
met Sylvie. Dit jaar komt daar een 3e en een 10e nationaal 
Barcelona bij. Dat wordt bij leven en welzijn een prachtige 
erelijst … alleen op Barcelona al.  
 
De voorbereiding op het seizoen 

Dit jaar zijn de duiven in Nijverdal begin maart gekoppeld. 
Ze hebben toen een koppel jongen grootgebracht. Daarna 
zijn de duiven een tijdje gescheiden. Begin mei zijn ze weer 
opnieuw gekoppeld. Na een tijdje gebroed te hebben, 
worden de nesten opgebroken, zodat ze op eitjes van 14 
dagen naar de verschillende vluchten konden. De 
inspeelvluchten worden wekelijks gedaan met zo veel 

mogelijk slechts één nacht mand. Jelle, is er nog wat nieuws te melden over het systeem? Jelle: ‘Ik heb samen 
met Beyers dit jaar een eigen mengeling gemaakt met extra veel vetten die ik de laatste 4 dagen voor inkorven 
voer. Verder voer ik gewoon de gangbare Beyers-mengeling van het seizoen.’ Wat doe je aan medische 
begeleiding? Entingen, ontwormen, ontluizen en scherp op het geel zijn. Heel sporadisch iets voor de luchtwegen, 
hooguit eenmaal per seizoen 2 dagen (deed ik hiervoor nooit). Geel controleer ik eens in de twee weken zelf. 
Daarnaast geef ik het liefst schoon water en zeker ook schoon voer (vreten ze beter) Het geel blijft in het seizoen 

een gevaar dus wordt dit regelmatig gecontroleerd en eventueel een pil opsteken. Ik heb dit jaar opvallend weinig 
last van het geel, dat was vorig jaar veel meer.’ 
 
De prachtige serie op nationaal Barcelona 
Het eerste weekend van juli was de Koninginnenvlucht van het Internationale Marathonspel, Barcelona. Op 
Barcelona had Jelle 12 duiven en won hij 8 prijzen. De eerste 5 duiven klasseerden zich op de volgende plaatsen: 
3, 10, 18, 37 en 77 nationaal tegen 5.239 duiven. Roos was de eerste duif van Jelle op de Barcelona … de 3e 
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nationaal. Ze is hiermee tegelijkertijd de winnares van de Fondunie 2000-deelnemers. Zij is ingekorfd op een 
stand van 14 dagen broeden. Vader van dit duifje is een zoon Miss Gijsje van Arjan Beens (volle broer van de 
moeder van ‘de 033 van 2015’, de eerste duif van Agen). Deze doffer stond op een dochter van Het Fondkoppel 
(soort Beerda). Deze duivin won 6 prijzen bij de eerste 101 nationaal. Roos won als jaarling de 30e NPO Bergerac 
en vorig jaar als tweejarige won ze de 370e nationaal Pau.  

De tweede duif van Barcelona duif is ‘Evi.’ Ze won eerder in het duivenloopbaan 3 prijzen bij de eerste 150 in 
groot verband, waaronder de 27e nationaal Perpignan in 2015. Later in 2016 won ze ook nog de 9e nationaal 

Perpignan. Zij komt uit een zoon van Miss Gijsje met Mr. Beautiful (halfbroer van de vader van ‘Roos’) met 
‘Sophie,’ die o.a. de 3e, 13e en 29e nationaal St. Vincent won en de 15e nationaal Bordeaux. Zij is een dochter van 
Orion en Mirna.  
De 18e nationaal Barcelona is ‘Zeus.’ Vorig jaar won deze doffer de 101e nationaal Marseille. Hij komt uit goede 
vlieg- en kweekduiven. Zijn moeder, Sanne, vloog twee prijzen in 2014 en 2015 bij de eerste 100 nationaal. In 
2016 vloog ze de 87e nationaal Pau en de 14e nationaal Perpignan. Zij komt uit een zoon van Zwarte Herman met 

Hilton (moeder Roos) en een dochter (zus Jacky) van Zoon Zwart Goud met een samenkweekproduct van Jelle 
met Harold Zwiers (Inteelt Saffier met Morssie, de stammoeder van Harold). De vader van ‘Zeus’ komt uit Zoon 
Zwart Goed met dochter Iceman. 

 
De duivenstam 
De onvolprezen fondstam van de familie 
Jellema is opgebouwd met duiven van Piter 

Beerda. Een liefhebber die jaar in jaar uit bij 
de beste programmaspelers van Friesland 

hoorde. In 1984 werd hij Generaal 
Kampioen van de afdeling Friesland met 
louter en alleen jaarlingen. Hij was hiervoor 
een jaar eerder verhuisd van het Noorden 
van Friesland naar een plaatsje in de buurt 

van Steggerda. Hij kwam toen in de 
vereniging bij Últsje en Jelle. 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. Jelle kwam graag bij 
Piter en kon uren samen tot diep in de 
nacht over duiven praten. 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 samen met de Beerda-duiven de 
basis geworden van het hedendaagse Jellema-soort. Afgelopen mei is deze goede doffer overleden. Jelle: ‘Zwart 
Goud was een geweldige kweekdoffer. Soms denk ik dat hij overschat wordt, want de waarde van zijn eerste 
duivin, ‘de 02’, is groot. Met haar heeft Zwart Goud de beste jongen gegeven.’ De huidige basis bestaat 

voornamelijk uit twee koppels: Zwart Goud met ‘de 02 van Beerda’  en het fondkoppel, wat bestaat uit twee 
Beerda-duiven. Met 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. Brugemann, 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.’ 
 
Marseille 
Twee weken na Barcelona stond Marseille op het programma. 14 duiven had Jelle mee en 10 duiven haalden de 
prijzen. De eerste drie waren heel vroeg. Ze waren terug te vinden op de plaatsen 13, 30 en 45 tegen 3.320 
duiven. In het gesprek bracht ik naar voren dat ik de lossing niet zo geweldig vond met de mistralwind op kop. 
Jelle zei hierop: ‘Duiven kunnen veel meer aan dan we denken. Je kan dat ook zien aan de uitslag. De prijzen 

waren er relatief snel uit.’ 
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De eerste duif van Jelle op Marseille was ‘de 681 van 2014’. Deze duif is omgedoopt tot Anna. Ze won eerder in 
2016 de 22e NPO St. Vincent en later in het seizoen de 180e nationaal Perpignan. Haar vader is een zoon van ‘Miss 
Gijsje’ met ‘Mr. Beautiful’ van Arjan Beens. Hij is de vader van 3 topduiven: Evi, Anna en Silke (3e Internationaal 
Narbonne 2016). De moeder van Anna won de 10e nationaal Orange 2011. Ze is een dochter van Orion (zoon 
Zwart Goud met de 02) met Mirna (uit het fondkoppel). Orion won o.a. de 6e nationaal Bergerac en de 7e 

nationaal St. Vincent. En Mirna de 20e nationaal St. Vincent. De tweede duif van Marseille was ‘de 583 van 2014’, 
alias Rena. Ze won ook de 5e nationaal Pau. De vader (Roman) van Rena is een zoon van Blauwe Benno met 

Romee. Blauwe Benno won vorig jaar als enige Barcelona-ganger prijs op Barcelona en won daarnaast 6 prijzen 
binnen de eerste 100 van diverse NPO-vluchten, waaronder de 3e NPO Bergerac. Blauwe Benno is gekweekt door 
Benno Kastelein uit een doffer van Harold Zwiers (Zoon Limmosje) met een duivin van Jelle (Inteelt Saffier). 
Blauwe Benno stond op Romee, één van de beste middaglossingsduiven die er in Nederland ooit heeft 
rondgevlogen (ze won o.a. 3e nat. Bergerac, 3e nat. Orange, 3e NPO St. Vincent, 5e nat. Brive en 6e NPO Aurillac). 
Zij komt uit een doffer (Inteelt Saffier) van het eigen soort en een duivin van het soort van Volkens (dochter 

Jackpot). De moeder van Rena is Evi, één van de beste duiven van Jelle. Zij is uitvoerig behandeld bij de vlucht 
Barcelona. Zij komt uit een Zoon van Miss Gijsje van Arjan Beens met Sophie, de 3e nationaal St. Vincent 2011.  
Rena was de eerste getekende en zij pakte de punten voor het kampioenschap van de Marathon Noord. De derde 
duif van Marseille was ‘de 621 van 2014’. Deze doffer gaat door het leven als Jort. Als jaarling won hij tweede 
mooie prijzen op Orange (69e NPO) en Bergerac (332e NPO) en in 2016 won hij al de 116e nationaal Pau. De vader 
van deze doffer is Inteelt Rika (de beste kweekduivin van Arjan Beens), soort van Jellema. Dit Inteeltduifje komt 
uit een zoon van Rika met Golden Future (beste kweekduivin van Frank Zwiers), dochter Rika. De moeder van Jort 

komt uit een zoon van Zwart Goud met een duivin die een 1e Ruffec won in sector 4. 
 

Stam verbeteren 
Als een sterkte stam hebt, zoals Jelle, die al 
bijna 30 jaar wordt opgebouwd en verbeterd 
en versterkt, hoe krijg je het dan voor al 
elkaar … om er steeds weer in te slagen om de 

stam toch weer beter te maken? Jelle: ‘Jaco, 
daar hebben we het vaker over gehad, hè? Ik 
heb daar na ons laatste gesprek nog eens 
dieper over nagedacht. Zeker omdat je het 
toen over Inteelt en Lijnenteelt had. Intelen 
moet je doen met de beste duif die je hebt. 

Niet met mindere duiven of ééndagsvliegen … 
alleen de aller-allerbeste. Omdat ik veel goede 
duivinnen heb, dan pak ik de beste … zoals 
Saffier en die zet ik op de beste zoon. 
Hiermee probeer ik de waarde van Saffier vast 
te leggen. Ik wist dat de kinderen niet beter 
gingen worden dan Saffier zelf … even goed 

als Saffier zou al mooi zijn natuurlijk. Deze 
ingeteelde duiven kun je weer gebruiken om 
te kruisen met de beste duiven uit andere 
stammen. Zo heb ik op het moment een hele 
goede zoon van Miss Gijsje van Arjan. Uit 
deze doffer kweek ik met duivinnen uit mijn 
eigen stam geweldige jongen. Verder heb ik 

met Batenburg samengekweekt (met New 
Laureaat, wat een extreme topduif is).  En ook 
de samenkweek met Fred Kramer en Cees 
Ouwehand (Joe Frazier) lijkt succes te hebben. De eerste topper is er al uitgekomen. Dat is een manier op je stam 
te verbeteren. En de beste types van je eigen duiven op elkaar zetten. Ik let op fijne duifjes … niet te groot, 
soepele spieren, een goede zachte pluim en spanning op de vleugels. De duiven die het beste aan deze eisen 

voldaan, kun je op elkaar zetten om de ‘ideale duif’ door te kweken. Nu ga ik iets zeggen, waar ik zelf slecht in 
ben … Als je een goede stam wilt opbouwen, moet eigenlijk je beste duiven direct op de kweek zetten, die zitten 
vaak het dichtst bij ‘de ideale duif’. Ik ben daar zoals gezegd heel slecht in. Ik wil op elke vlucht goede duiven 
spelen. Daarom duurt het bij mij heel lang dat ze uiteindelijk op de kweek komen. Een duif die het heeft bewezen 

en die in topconditie is, kan ik niet thuishouden. Dat kost helaas ook weleens een topper. Maar als je zo snel 
mogelijk een goede stam wilt opbouwen, is het goed om juist die toppers op de kweek te zetten.’ 
 

Perpignan 
Om kwart over 7 werden de duiven gelost op de dag van Perpignan. In de avond vielen al enkele duiven op de 
kortere afstanden. De verwachting was dat de uiteindelijke winnende duif de volgende ochtend in de Noordelijke 
helft van Nederland zou vallen. Dit was ook het geval. Mevlut Tekin had zowel de eerste als de tweede duif in het 
concours. Jelle had de derde duif nationaal en internationaal. Hoe heb je deze vlucht ervaren, Jelle? Jelle: ‘Heel 
bijzonder … in de avond heb ik de meldingen gevolgd en heb ik nog lang zitten kijken … tot half één. Toen ik de 
meldingen zag, had ik te doen met de broers Burger uit Weurt. Ze draaien in de neutralisatietijd, iets over half 11, 

en je weet dan dat de duiven die aan het eind van de nacht in de neutralisatietijd voor je komen te zitten, al 
hebben ze maar 1 meter meer afstand. Knap dat zo’n duif nog doorzet om in het donker te vallen en jammer dat 



42 

 

de prestatie niet helemaal op waarde wordt geschat in de uitslag. Helaas zijn dat de regels. Maar goed ikzelf kon 
niet goed slapen. Het hele seizoen ging al super en ook nu stonden de duiven er goed op. Na een uurtje slapen, 
ben ik het bed uitgegaan en met een zaklamp langs de hokken gaan kijken … niets! Weer naar bed en dan gaan 
rekenen, als het duifje doorvliegt met een bepaalde snelheid, dan kan ze er rond half vier hier zijn (red: Jelle had 
zijn latere eerste duif in gedachten, omdat zij op Agen ook in de nacht had doorgevlogen). Toen het rond half vier 

was, dacht ik bij mezelf, als ik nu uit het raam ga kijken, dan zit ze in de spoetnik. Ik stapte uit bed en keek uit 
het raam … en het duifje zat in de spoetnik !!!’ Zeker een bijzonder verhaal en een goed voorgevoel. 

 
De duiven van Perpignan 
Op Perpignan had Jelle 45 duiven mee. 22 duiven haalden de prijzen tegen 4.027 duiven. Jelle begon met de 
prijzen: 3, 9, 14, 17 en 35. Dat is toch geweldig … 5 vaasjes (één dubbeling met duivinnen) op één vlucht en 1 er 
niet ver vandaan. Dit is ongeëvenaard !!!  
De eerste duif is ‘de 022 van 2015’.  Dit duifje gaat door het leven als Dafne. Deze duif heeft een geweldige 

afstamming. Haar vader is een zoon van New Laureaat van Batenburg (1e Internationaal Barcelona 2013) met 
Kleine Jade van Jelle (1e Internationaal Barcelona 2014). De moeder van Dafne is een dochter van Orion (beste 
broer Saffier) met Sylvie (3e Internationaal 2014). Dit soort afstammingen is toch fenomenaal en als zo’n duif ook 
nog eens een 3e nationaal Perpignan wint, dan komt alles mooi bij elkaar !!! Uit dezelfde koppeling als Dafne komt 
ook de 123e nationaal Perpignan 2016. 
De tweede duif van Perpignan won de 9e nationaal Perpignan en is dezelfde duif die eerder dit jaar de 10e 
nationaal Barcelona won. Dit is Evi. Haar afstamming en andere prestaties staan bij de vlucht Barcelona. Dit was 

de eerst getekende die belangrijk is voor het kampioenschap van de Marathon Noord. Net als op Barcelona. 
De derde duif van Perpignan was ‘de 934’ van 2012. Deze duivin heet Sanne en won eerder in haar loopbaan o.a. 

de 57e NPO Bergerac 2015, 93e NPO Brive 2014 en eerder in het seizoen 2016 87e nationaal Pau. De vader van 
Sanne komt uit een zoon van Zwart Goud (Zwarte Herman) met een duivin uit het fondkoppel. Dit is Hilton die 
o.a. de 15e nationaal Limoges en de 24e nationaal Bordeaux won. De moeder van Sanne is Zus Jacky. Zij komt uit 
een zoon van Zwart Goud met een dochter uit het koppel Inteelt Saffier met Morsie. Morsie is de stammoeder van 
Harold Zwiers uit Den Ham. 

 
Tot slot 
Jelle is een grootse duivenmelker, iemand die over alles wat met duiven te maken heeft nadenkt en die ook 
andere liefhebbers graag helpt en adviseert. Het was leuk om samen met Mike met hem over duiven te hebben, 
te melken en af en toe de diepte in te duiken. Jelle … bedankt voor de gezellige en ook leerzame middag. Ik wil 
Jelle nogmaals feliciteren met het Kampioenschap Ochtendlossing van de Marathon Noord en hopelijk tot ziens !!! 

 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Sven van Houten, IJsselstein, 2e Ochtendlossing Marathon Noord 

Er is dit jaar in de competitie Marathon Noord op een zeer hoog niveau gespeeld op de Ochtendlossing. De drie 
liefhebbers die het podium bezetten hebben op de drie vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan louter duiven in 
de kop van de uitslag gedraaid in het nationale concours van de ZLU. Was een jaar of 4 geleden 3 prijzen tussen 

de 100 en 250 nationaal genoeg om het podium te halen, zelfs te winnen. Anno 2016 kom je hiermee amper in de 
top 10 terecht. Dit is een mooie stimulans om er in de toekomst voor te gaan. Doe je mee om de ereplaatsen bij 
de Marathon Noord, dan kun je ook meedoen om de beroemde ‘vaasjes’ van de ZLU. Winnen van ereplaatsen op 
deze Internationale vluchten brengt je als liefhebber veel respect in het marathonduivenwereldje. Dat is mooi 

meegenomen, want ieder mens wordt van een stukje waardering een vrolijker mens en die kunnen we in de 
maatschappij altijd gebruiken. Sven van Houten (samen met vader Wim) werd in deze competitie 2e achter Jelle 
Jellema, die een fabelachtig jaar achter de rug heeft en dus is het geen schande om juist hem voor te laten gaan. 
Bas Weijers werd net 3e op een mini-afstand van nog geen punt op Sven. Bas zal met deze ereplaats kunnen 
leven. Hoe Sven dit kampioenschap bij elkaar speelde met zijn duiven zal u duidelijk worden in dit verslag. 
 

Geschiedenis 

Hoe de geschiedenis van de familie Van Houten in elkaar 
steekt, kunt u lezen in het verhaal van de Marsille-
overwinning. De broers Van Houten zijn beroemd 
geworden om hun vele kopduiven op zware vluchten en 
de Nationale overwinning van Wim en Martin op 
Barcelona enkele jaren terug. Wims zoon Sven is de 

jongste telg van deze familie en samen met zijn vader 
heeft hij onder zijn naam al meerdere keren zijn neus 
tegen het venster mogen drukken met inmiddels al 
diverse kopprijzen die niet meer op één hand te tellen 
zijn. 
 
Stam 

De familie van Houten heeft hun onvolprezen stam 
opgebouwd met duiven van Van Loenhout (ouderwetse 
Aarden-duiven) en duiven van good-old Jan Ernest uit 
Steenbergen. Later zijn daar duiven bijgekomen van 
Martin Vinkenborg en Gerard van Tuyl. Deze stam is 
opgebouwd en geselecteerd uit van oorsprong taaie 
duiven. Het is een ideale mix die duiven oplevert, die op 

zware vluchten kop kunnen vliegen. Na de Barcelona-
overwinning zijn de beste duiven naar PiPa gegaan. Daar 
zijn jongen uit terug gekomen. Dat is de huidige stam. 

Ook andere liefhebbers vliegen geweldig met Van 
Houten-duiven. We kunnen hier een lange lijst van 
opstellen, maar dat zou het verslag niet leuker maken. 

Het is wel goed een duifje te noemen van Murk en zn uit 
IJsselstein, die heel recent goed heeft gevlogen. Dit 
duifje uit Vinkenborg x van Tuyl-koppeling won vorig 
jaar de 61e nationaal Narbonne en dit jaar 23e nat Pau 
en 36e nat Marseille. Wim ziet het als taak om de stam 
bij elkaar houden. Dit doet hij door de beste in te telen 
en geen ander bloed bij te halen. Door duiven bij andere 

liefhebbers weg te zetten probeert hij te testen welke 
combinaties het beste zijn. Herry Peters test 
bijvoorbeeld duiven van hen uit. Ze hebben een topper 
uit een koppel van de familie van Houten en uit diezelfde 
koppeling komen dan weer jongen naar IJsselstein. Ook 
de liefhebbers Jelle Jellema, Jan Morsink en Jan Dekkers 
proberen Van Houten-duiven in te kruisen om hun stam 

te versterken. Dit doet bijvoorbeeld ook de Limburgse 
topper Jean Hasoul. Wim: ‘Onze beste kweker is een duivin, ‘Rood Vinkenborg’. Uit haar komen vele goede 
kinderen en kleinkinderen.’ 
 
De taakverdeling 
Op het hok aan de Nova Zemblastraat vliegen Wim en zijn zoon Sven onder de naam Sven van Houten. Deze 

keuze is gemaakt, omdat Wim altijd nog in zijn hoofd heeft om op het landje, waar Barcelona gewonnen is, te 
gaan vliegen onder zijn eigen naam. Op dit landje staat het beste duivenhok volgens de mannen van Van Houten. 
Samen maken Wim en Sven de planning voor de vluchten en korven ze in. De verzorging doet vader Wim voor 
het grootste gedeelte, omdat Sven als bijbaantje de hokken van Gerard Schalkwijk schoon houdt. Wim heeft een 
paar jaar terug een herseninfarct gehad en hij heeft een eigen schildersbedrijf. Als Wim dan druk is, heeft hij last 
van zijn hoofd en dan doet Sven iets meer aan de duiven om zijn vader te ontlasten. Kortom het is een mooi 
samenspel tussen vader en zoon. Op het hok van Wim en Sven zitten de kwekers van de hele familie van Houten. 
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Uit deze kwekers putten niet alleen Wim en Sven, maar ook de broers Gert Jan en Coos. En liefhebbers die er wat 
jongen worden gegund, zodat de duiven uit verschillende koppels volop getest worden. 
 
De opbouw in het seizoen 
Eind april worden de laatste jaren de duiven gekoppeld. Ze hebben dit jaar allemaal een jong grootgebracht. 

Vanaf dit jaar worden de duiven alleen maar op eieren gespeeld. Geen jonkies meer. Twee keer per jaar worden 
de oude duiven op de ZLU gespeeld. De jaarlingen krijgen twee middaglossingen. Alle vliegduiven worden 

ingespeeld vanaf mei en gaan dan wekelijks mee. Er wordt wel naar het weer gekeken. Als er zaterdag slecht 
weer wordt voorspeld, wordt er voor zondagsvlucht ingemand in een andere afdeling of zelfs doordeweeks. Op 
deze manier hadden de duiven 2.000 inspeelkilometers. Dit hebben de duiven nodig om in conditie en om in het 
ritme te komen, vinden de mannen van Van Houten. Voor het seizoen wordt een Barcelona-ploeg uitgeselecteerd. 
Dit zijn duiven met genoeg ervaring en doorzettingsvermogen. De andere vluchten wordt per vlucht bekeken, 
welke duif er goed is en goed zit. Zodoende wordt er ook weleens een vlucht overgeslagen, zoals dit jaar het 

weekend van St. Vincent ZLU. Dit komt ook, omdat er op dit moment nog te weinig oude duiven in het hok zitten 
op de Nova Zemblastraat. De duiven krijgen Mariman-voer (Super M en vlieg) aangevuld met snoepzaad, grit en 
vitamineral. Geen medicijnen en geen natuurlijkproducten. Wel een regelmatige controle bij Van der Sluis. Wim: 
‘Ik geloof alleen in goede duiven. Ons soort doet het met zware omstandigheden en dat kun je alleen bereiken 
met goede duiven en niet met middeltjes.’ 
 
De Barcelona-duif 

Het kampioenschap bij de Marathon 
Noord is met drie duiven gewonnen. Op 

elke vlucht was telkens een andere duif 
verantwoordelijk voor de punten. Op 
Barcelona was het Svens tweede duif die 
de 130e nationaal Barcelona won. In 
deze competitie won Sven de 25e prijs. 

De eerste duif was de 5e getekende en 
telde dus niet voor de Marathon Noord. 
Deze duif was goed voor de 118e 
nationaal. Sven had 6 prijzen van de 8 
gezette duiven. Barcelona was dus zeker 
geslaagd. De eerst getekende, 130e 

nationaal van afgelopen jaar, won prijs 
op Barcelona van 2013 t/m 2016. Ze 
heet Sofie en in 2013 won ze 
bijvoorbeeld de 102e nationaal Barcelona. Met deze serie werd ze 6e Nationale Asduif Barcelona en 12e 
Internationaal. Ze is halfzus van de 2e en 3e nationaal Perigueux van Gerard Schalkwijk (zelfde moeder). Deze 
moeder is gekweekt in het PiPa Kweekcentrum uit een duif van de familie Van Houten (Wesley van Coos, die o.a. 
de 8e en 11e nationaal Brive en de 20e nationaal Barcelona won) met een dochter van Schumacher van het 

kweekcentrum. De vader van Sofie is een halfbroer van Nellie (1e nationaal Barcelona), namelijk uit moeder Nellie 
met de 303 Superkweker van het soort van Gerard van Tuyl. Deze kweker is ook de vader van Wesley, maar ook 
van duiven die een 17e nationaal St. Vincent en de 39e nationaal Limoges won. 
 
De Marseille-duif 
Op Marseille had Sven de eerste prijs van de Marathon Noord. De winnende duif, ‘Zessie’ van 2011, is eigenlijk de 
lievelingsduif van Sven. Sven was tijdens Marseille en mijn bezoek op vakantie. Omdat Sven op vakantie was, 

mocht ‘de 06’ eigenlijk niet mee. Hij wilde hem natuurlijk zelf thuis zien komen op een vlucht. Echter Wim had een 
goede reden haar toch te spelen. In 2013 vloog deze duivin op 3 dagen broeden de 99e nationaal Narbonne. In 
2014 op twee vluchten op een ‘goede stand’ 10 dagen broeden en 5 dagen jong … staartprijs en net mis. In 2015 
net mis op jongen van 4 dagen. Op Agen 2016 10 dagen broeden … staartprijs en nu zat ze weer op 3 dagen 
broeden, de reden voor Wim haar toch te spelen. Dat was de goede keuze, dat blijkt nu haar favoriete stand …. 
Het werd de 9e nationaal Marseille, 1e in de Fondunie 2000 en 1e in de Marathon Noord. De vader van deze duivin 

is ‘Eddie’, afkomstig van Gerard van Tuyl en is een kleinzoon van ‘Rodico’ (1e nat. Barcelona) en ‘Rosa’(1e 
nationaal St. Vincent). De andere grootvader is ‘Opa’, de grootvader van de 1e internationaal Pau. De moeder is 
‘Tienie’ ook afkomstig van Gerard van Tuyl. ‘Tienie’ is een halfzus van ‘Foppe’, 1e internationaal Pau. ‘De 018’ is 
een zus van ‘Zessie’. Zij won o.a. de 165e nat Marseille en de 95e nationaal Pau. 
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De Perpignan-duif 
Op de laatste ZLU-vlucht van het jaar pakte 
Sven de 43e nationaal met de eerst getekende. 
Deze duivin, 13-496, heet Sultan Girl en was 
ook de eerste duif van Barcelona (118e 

nationaal), waardoor ze werd gepromoveerd 
tot eerst getekende op Perpignan. Dit bleek 

dus terecht. In de Marathon Noord-competitie 
was het goed voor de 5e plaats. Naast de twee 
kopprijzen dit jaar op Barcelona en Perpignan 
won deze duivin als twee-jarige een 243e 
nationaal Marseille. Haar vader is gekweekt bij 
het PiPa Kweekcentrum en gaat door het leven 

als PiPa 1. Hij komt uit twee duiven van de 
familie Van Houten: De Narbonne, 81e 
nationaal Narbonnen en Perpignan Girl (soort 

Vinkenborg), 93e nationaal Perpignan. PiPa 1 is een zeer waardevolle kweekdoffer. Hij is eveneens vader van de 
4e nationaal St. Vincent ZLU 2014, 19e nationaal Marseille 2012 en 70e nationaal Barcelona 2013. De moeder van 
Sultan Girl is Red Vinkenborg. Deze duivin van Martin Vinkenborg komt uit een zoon van de  Rode Cramers met 
een duivin van Cor Blokdijk. Red Vinkenborg is ook de moeder van 15e Internationaal en 34e, 74e en 75e 

nationaal Barcelona, 20e nationaal Perigueux, 45e nationaal Bordeaux en 45e nationaal Limoges. 
 

Tot slot 
Met deze drie toppers en hun prestaties werd Sven van Houten 2e Kampioen Ochtendlossing bij de Marathon 
Noord. Een prachtige prestatie voor hem en vader Wim. Tijdens het maken van deze reportage kwam het bericht 
dat Wim in Polen de eenhoksrace van Krakus had gewonnen. Een prachtig toetje aan het eind van het seizoen 
2016. De vader van deze winnaar is de PiPa 2 een volle broer van PiPa 1, de vader van Sultan Girl van Perpignan. 

De moeder is Snellie (soort Gerard van Tuyl) die o.a. de 12e nat. Barcelona won. Vanaf deze plek wil ik Sven en 
Wim feliciteren met de overwinning op de eenhoksrace, maar vooral met de 2e plaats Ochtendlossing in de 
competitie van Marathon Noord. Jullie duiven hebben dit samen met jullie verdiend. Tot 22 oktober in Doetinchem 
!!! 
 
Auteur 

Jaco van Nieuwamerongen 
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Bas (en Rien) Weijers Groesbeek, 3e ochtendlossing Marathon Noord. 

Half augustus belde Mike Freriks van Marathon Noord om te vragen of ik als oud-voorzitter een reportage wilde 
maken van Bas Weijers uit Groesbeek, dit jaar derde geworden bij de ochtendlossingen. Ik heb indertijd fijn 
gewerkt met Bas als secretaris en hoewel het een beetje een ongebruikelijk verzoek is, omdat ik nog nooit een 

reportage heb gemaakt, wilde ik dat toch graag doen. Ik ken Bas en zijn vader Rien al jaren en weet hoe blij zij 
zijn met dit resultaat en wil hen graag in het zonnetje zetten en de aandacht geven die ze verdienen met hun 
mooie prestaties dit jaar. 
 

Profiel: 
Bas is 37 jaar en heeft samen met Lieke twee kinderen, Lize van 5 en Stan van 7. Hij is inmiddels directeur van 
het bedrijf “Rien Weijers Dakwerken” dat zijn vader heeft opgericht. Bij het bedrijf werken een veertigtal mensen. 

De naam van dit bedrijf zullen de meesten 
inmiddels wel kennen, want ze sponsoren o.a. de 
Fondunie 2000 en Marathon Noord. Naast een jong 
gezin en een drukke baan zijn Bas en zijn vrouw 

ook zelf nog heel sportief. Bas heeft in zijn 
jeugdjaren op hoog niveau fanatiek met BMX 
wedstrijden meegedaan en is zelfs 7 keer 
Nederlands kampioen, tweede en derde van Europa 
en een keer 5e van de wereld geweest in zijn 
leeftijdsklasse.  Lieke loopt voornamelijk hard. Er 

hangen inmiddels diverse medailles van Marathons 
die ze de laatste jaren gelopen hebben. Toen ik 
aankwam, ging Lieke net weg om te trainen voor 
een triatlon in september. Kortom een modern, 
druk gezin. Toch vindt Bas nog de tijd om 
duivensport op hoog niveau te bedrijven. Daarnaast 
zat hij de afgelopen jaren ook nog in diverse 

besturen en verleende nog hand- en span diensten 
aan o.a. Marathon Noord om stukjes te schrijven. 
Kortom Bas is zeer actief en zoals hij zelf zegt 
zonder de ondersteuning van zijn vader Rien (68 
jaar) was dit alles niet mogelijk geweest. Rien is 
altijd stand-by en verzorgt de duiven als het Bas 
niet lukt. In de praktijk is hij er bijna dagelijks om 

duiven los te laten, te voeren en of weg te brengen. 
Rien is zelf ook een echte liefhebber en heeft op 
zijn eigen adres een kolonie met duiven voor de 

vitesse, midfond en de eendaagse fond. Hij was het 
afgelopen jaar ook zeer succesvol met o.a. 1e NPO 
Blois, 2e NPO Melun en een 5e NPO Chateauroux en 

1e aan- en onaangewezen op de DAGFOND in de 
kring met de eerste en tweede duifkampioen. 
Kortom de duiven zijn bij hem in goede handen. 
 
Rien heeft al heel lang duiven en Bas is, zoals hij 
zelf zegt, vanaf zijn 12e fanatiek duivenliefhebber 
geworden. De belangrijkste “besmetter” met het 

duivenvirus is naast zijn vader Hans Eijerkamp (één 
van de oprichters van Marathon Noord) geweest. 
Bas ging met zijn vader mee naar Brummen om op 
de hokken onderhoudswerkzaamheden te doen en 
kwam daar in aanraking met de wijze waarop de 
Eijerkampen met de duivensport bezig waren. Dat 
trok hem zeer aan. Hans Eijerkamp stimuleerde dat 

zeer door mooie verhalen te vertellen, hem mee te 
nemen bij duivenbezoeken bij kampioenen, hem te 

introduceren bij andere liefhebbers en adviezen te geven. Hans was zo enthousiast over Bas dat hij zelfs nog 
geprobeerd heeft om Bas te stimuleren om duivendierenarts te worden. Echter, daar zag Bas geen heil in en ging 
economie studeren. Daar in Brummen is toen wel de kiem gelegd voor de wijze waarop er nu duivensport wordt 
beoefend. Belangrijk is dat je een goed systeem hebt, een goed hok en vooral goede duiven. Met name met dat 

laatste zijn vader en zoon heel erg bezig. Ze willen duiven die bij de top kunnen vliegen en nemen geen genoegen 
meer met duiven die, hoe mooi ook, als beste prijs een 300e Nationaal kunnen spelen. Kortom, ze willen op het 
podium bij de ZLU. Bas was dit jaar daarom ook zeer blij toen hij om 4.15 uur een duif van Pau in de spoetnik 
vond, die uiteindelijk de 21e Nationaal won. Bas heeft toen, zoals hij appte, een vreugdedansje gedaan, want dit 
is de eerste keer dat hij een vaasje mag halen bij de ZLU. Ik weet zeker dat er nog vele zullen volgen. 
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Opbouw van de kolonie: 
Bas heeft passie voor de marathonvluchten en met name voor de vluchten met morgenlossing waar de duiven ’s 
avonds nog thuis kunnen komen. Dat zijn in zijn ogen de meest eerlijke vluchten en de mooiste prestaties die de 
duiven leveren. Bij dergelijke vluchten komt de kwaliteit van de duif echt tot zijn recht. Vanaf 1993, toen een 
eerste bezoek aan Wim en Rina Muller werd gebracht, zijn Rien en Bas gericht op zoek gegaan naar versterking 

en dat doen ze nog elk jaar. Zoals al gezegd, ze willen duiven die bij hen en hun systeem passen en die kop 
kunnen spelen. De duiven waar ze nu op de marathon vluchten succesvol mee zijn, zijn duiven van o.a. de familie 

Eijerkamp (Drogba-lijn), Gilbert van de Berg, Wilma en Henri Hoeks en Cor de Heijde. Met name van Cor de 
Heijde heeft Bas een geweldige kweker in zijn ‘Louis’, een volle zoon van de weergaloze ‘Geja’, en broer van de 
06-332, vader 1e Nationaal St. Vincent NPO 2015. De nakomelingen van deze doffer presteren nu al in de 2e 
generaties buitengewoon met diverse Nationale kopprijzen van Agen tot en met Barcelona.   
 
De spelmethode en verzorging: 

Op beiden hokken spelen ze dubbel weduwschap en zowel de duiven voor de marathon vluchten als de duiven 
voor de korte vluchten worden op dezelfde wijze gehouden. De ene ploeg duiven is op 10 januari gekoppeld en de 
andere ploeg enkele weken later. De vliegers (40 ouderen en 20 jaarlingen) brengen vooral de jongen van de 
kwekers groot en daarna werden ze weer gescheiden. De duiven zijn daarna niet meer gekoppeld voor het 
vliegseizoen. Voor het gemak, maar ook om de duiven alerter te houden als ze los zijn voor de roofvogel, is 
gekozen voor dubbel weduwschap. Volgens Bas is het territorium en de onderlinge strijd op het hok voor de 
duiven voldoende reden om gemotiveerd naar huis te komen. Gezien de roofvogel zitten de duiven vast na de 

vluchten en gaan pas weer los als de zomertijd in gaat. Vanaf dan worden ze zoveel mogelijk gespeeld. Zowel de 
midweekse vluchten als de vluchten in het weekend als het weer het toe laat. Dat duiven niet veel tijd nodig 

hebben om ingevlogen te raken bewees de 3e plaats in de club op de eerste dagfondvlucht wel. Tot de 
marathonvluchten beginnen gaan ze elke week mee. Daarna gaan ze naar de vluchten waar ze voor bestemd zijn. 
De duiven die niet met de vlucht mee gaan, krijgen altijd een kort lapvluchtje van 40 kilometer. In het 
vliegseizoen doet Bas veel samen 
met dorpsgenoot en vriend Jan 

Janssen waar hij al vanaf de start 
met duiven de kneepjes van het vak 
leerde. Het lappen gebeurt samen en 
ook de ritjes naar Zetten om in te 
manden en klokken te lichten. Na een 
lapvluchtje mogen ze bij elkaar 

blijven. Daarna rust en dan weer mee 
naar de volgende vlucht. Bas heeft 
het dit jaar aangedurfd om sommige 
duiven drie ZLU vluchten te geven en 
hij heeft diverse duiven met drie 
prijzen. Zijn topdoffer van 2013 
speelde de 21e Nationaal Pau, de 

481e Nationaal St Vincent ZLU en de 
172e Nationaal van Perpignan. De 
duiven trainen dagelijks minimaal 
een uur. In het begin van het seizoen moeten ze soms een beetje aangespoord worden, maar als ze eenmaal 
trainen, gaat het vanzelf. Zodra de klep naar beneden is stormen ze weer naar binnen. Zowel de doffers als de 
duivinnen komen in hun eigen hok naar binnen. Zondag komen de duiven in de regel niet los en krijgen ze een 
bad. De weduwduivinnen zitten op schapjes op een gewone vloer die dagelijks schoongemaakt wordt. Dit 

schoonmaken bevordert het contact met de duiven en zorgt er voor dat het wat gemakkelijker is om de juiste 
duiven bovenaan te zetten. De duivinnen lopen wel eens aan, leggen wel eens een ei maar qua prestaties is niet 
te merken dat het dan minder wordt. Medisch kregen de duiven voor het seizoen een geelkuur en daarna is er dit 
jaar niets meer gedaan. De duiven kwamen goed, zagen er goed uit en om dan “preventief” te gaan kuren terwijl 
de duiven snel weer de mand in moeten dorsten ze niet aan. Meestal heb je na een kuur toch een terugslag qua 
vorm gaf Bas aan. De duiven krijgen sinds dit jaar wel mineralen rood en wit van Mariën en powerplay na 

thuiskomst op het voer. Dat betekent dat de duiven die mee gaan ook die “herstelmix” krijgen, want op maandag 
wordt er weer gekorfd. Periodiek wordt een controle uitgevoerd door Vincent Schroeder en/of Tony Oranje. Leuk 
te vermelden is dat in het seizoen zelfs contact en overleg was met de grootste concurrent voor de 
kampioenschappen Jelle Jellema over de behandeling van een specifiek geval, een geweldige kweker/speler en 

een voorbeeld voor Bas.  
 
Prestaties: 

Dit jaar was het de ambitie om met de relatief kleine vliegploeg van 40 oude duiven en 20 jaarlingen, die alleen 
op de dagfond werden gespeeld, deel te nemen aan alle ZLU-vluchten en op alle vluchten prijs te spelen. Dat is 
meer dan gelukt. Ze hadden een prijspercentage van 61% over 7 ZLU-vluchten met als 'slechtste' Nationale prijs 
met de 1e duif een 210e Nationaal Narbonne! Hier een overzicht van de nationale kopprijzen: 21e Nationaal Pau, 
57e Nationaal Barcelona, 63e Nationaal Agen, 90e Nationaal Pau, 91e Nationaal Marseille, 131e Nationaal St. 
Vincent ZLU, 172e Nationaal Perpignan en 181e Nationaal St. Vincent ZLU. Dat leidde tot de volgende 
kampioenschappen 1e keizerkampioen NIC Zetten, 1e keizerkampioen Superfondclub GOU, 2e keizerkampioen 

Fiante, 2e keizerkampioen Fondunie2000 én 3e Marathon Noord Ochtendlossingen. De prestaties waar Bas en 
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Rien 3e mee geworden zijn in de competitie van Marathon Noord zijn : Barcelona 14e, Marseille 19e en Perpignan 
16e. Kortom een seizoen om stil van te worden.  
 
Plezier in de duivensport: 
Bas houdt er van om zaken goed neer te zetten. Dat is ook de reden dat hij in diverse besturen heeft gezeten. 

Plezier en gezelligheid zijn belangrijke factoren om de duivensport levend te houden. Zo heeft hij samen met 
diverse liefhebbers aan de wieg gestaan van het nog populairder maken van het Nationale inkorfcentrum in 

Zetten. Het is een gezellige boel en de liefhebbers stimuleren elkaar. Zo korven drie van de eerste 6 kampioenen 
van de ochtendlossingen van Marathon Noord in in Zetten. En je weet het, als je vroeg zit in Zetten dan zit je ook 
vroeg nationaal. Bas is ook blij met de onderlinge contacten die er zijn. Zo heeft hij veel aan de adviezen van 
Hans en Evert-Jan Eijerkamp en van Peter Janssen uit Kleve. Dankzij de inbreng van de duiven en adviezen van 
Peter ter aanvulling op de Eijerkampen hebben ze een laatste stap naar het hoogste podium kunnen zetten zowel 
op de snelheid als de marathon en hier zijn ze bijzonder dankbaar voor. Als hij een keer wil sparren neemt hij met 

hen contact op. Van de mensen van de kortere vluchten kunnen we als marathonspelers veel leren. Ook een 
uurtje bellen met Henri Hoeks of snel even tussen de bedrijven door een bakkie koffie bij Cor de Heijde geven 
toch altijd weer wat nieuwe inzichten en door het uitwisselen van duiven proberen ze elkaar op een hoger plan te 
tillen. Bas vertelde dat hij als kleine man altijd met respect gekeken heeft naar de grote namen in de duivensport 
en vond het mooi als hij vroeger bij het inkorven van de Nationale vluchten naast iemand als Jan Peters uit 
Bemmel mocht gaan zitten. Hij vindt het prachtig dat hij nu inmiddels zelf ook een naam aan het worden is in de 
duivensport en dat sommige van die mannen hem nu zelfs om advies vragen. Bij de huldiging van Marathon 

Noord staat hij samen met Sven van Houten (2e) en Jelle Jellema (1e), beiden internationale winnaars van 
Barcelona, op het podium. De droom van Bas is om die vlucht ooit nog eens een keer zelf te winnen natuurlijk. 

Gezien zijn ambitie en ook plezier in de duivensport en met de steun van zijn vader zou dat zomaar eens een keer 
kunnen gaan lukken…… Bas nogmaals gefeliciteerd met dit prachtige seizoen. 
 
Auteur 
Ad van Heijst 
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Harry Hendriks, Vinkeveen wint Criterium der Azen ochtendlossing en de Supercup 

Marathon Noord! 

Voordat we beginnen met de reportage over Harry Hendriks leg ik uit wat deze twee kampioenschappen 
betekenen.  

Criterium der Azen is de het totaal van de punten van de eerste en tweede getekende op de drie vluchten van in 
dit geval de ochtendlossing. 
De Supercup gaat over het pakken van de 1e en 2e getekende op alle 6 van de Marathon Noord vluchten. De 

punten tellen dus pas als beide getekende gepakt worden.  
 

  
 

Harry Hendriks, Vinkeveen 
Toen René contact opnam en hem feliciteerde met de kampioenschappen was hij verrast. Ook werd even vermeld 
dat wij wel laarzen mee moesten nemen….  
Harry, een midden 50-er die al in 1990 is begonnen op de overnachtvluchten. Er waren reeds overnachtduiven op 
de hokken, maar in 1990 is helemaal overgeschakeld. Het oude soort is van Wanroy en Gebroeders Kuijpers via 
de gekende combinatie Deurwaarder-Pronk. Hij heeft ook nog een tijd samen gepseeld met zijn vader, maar na 
diens overlijden is hij weer alleen verder gegaan. In de loop der jaren zijn er wel duiven bijgekomen van onder 

andere Verweij-de Haan, Richard van den Berg en in 2013 een ronde eieren van Tim Hage, welke zijn uitgebroed 
en op het kweekhok geplaatst. 
Harry is facilitair manager bij één van de grootste verpleeghuizen van Nederland. Dus een drukke baan in 
combinatie met de duivensport. Dagen van 10, 11 uur zijn geen uitzondering en daarna ontspanning op en bij de 

hokken.  
Na een kop koffie zijn we op weg gegaan naar de hokken. 1200 meter lopen, waarvan de laatste 500 meter door 
het veld.  Er loopt een pad van een tegel breed, maar dat pad is al een beetje weggezakt.Na de schapen 

gepasseerd te zijn komen we dan bij de hokken. Een prachtige plek midden in de natuur. Er is elektriciteit 
aanwezig, geen stromend water. De radio staat aan en dat geeft een beetje geluid midden in de natuur.  Alles 
moet dus worden aangeleverd. Zomer en winter, voer en water. Voor het inkorven moeten de duiven worden 
vervoerd voor een meter of 700 op een kruiwagen of anders.  In het vluchtseizoen 2x per dag en in de winter 1x 
per dag naar de duiven.   
De duiven zitten op doelmatige hokken. De vliegers op een hok van 7 en 3 meter en de jongen op een hok van 

3,5 – 4 meter. Dan is er nog een kweekhok van een meter of 6-7. Op de grond een strobed van een 20-25 cm. 
Dit wordt in de winter vervangen. Er wordt nest gespeeld. Er wordt gekoppeld eind maart. Van de vliegers worden 
bijna geen jongen gekweekt. Bijna alle jongen komen van de kwekers. Deze worden uitgewend precies in de 
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periode dat de eenden, zwanen en ganzen jongen hebben. Daardoor heeft Harry minder last van de roofvogels in 
deze periode. De duiven worden regelmatig bij de duivenarts in Kockengen gecontroleerd en Harry heeft reeds 2 
jaar niet gekuurd tegen het geel. De duiven krijgen wel een tweetal dagen voor de vlucht een BS pil. Verder zo 
weinig mogelijk en de controles zeggen voldoende.  
De jongen krijgen alleen de natoervluchten en als jaarling veel afdelingsvluchten en dan een overnacht. In 2016 

was dit door de ingekorte en afgelaste vluchten Cahors.  

 

 
Criterium der Azen 
 
Harry is de enige in 2016 die bij Marathon Noord zijn 1e en 2e getekende pakt op alle ochtendlossingen. 5 

verschillende duiven hebben bijgedragen aan dit kampioenschap. De 2011-1584132 pakt twee prijzen, namelijk 
van Marseille en Perpignan. 
Deze duivin is genaamd Miss Leeuwarden en niet voor niets. In 2014 werd deze duivin ingekorfd op Pau en in 
Leeuwarden opgevangen. De duivin is door de opvanger gelost in Utrecht en zo kwam ze weer thuis. Daarna werd 
de duivin ingekorfd voor Perpignan. Harry had net zijn eerste duif geklokt (194e nat)  en werd hij gebeld door 
diezelfde liefhebber uit Leeuwarden. De 132 was daar binnengelopen met de jonge duiven mee. De duivin weer in 
Vinkeveen teruggekomen en dit jaar 3 maal ingekorfd. Met Pau was het zijn tweede duif. En dan natuurlijk op 

Marseille en Perpignan. Een klein fel duivinnetje vol met spieren, veel pluim en met een prachtig fondoog. We 
kunnen wel zeggen dat in 2016 haar kompas weer goed stond!  
  
Bij de Criterium de Azen is de nummer 2 in het klassement Ben van Kempen uit Ter Aar, die zijn tweede 
getekende miste op Barcelona. Nummer 3 H.W. Bransen uit Putten miste zijn eerste getekende op Marseille. 
Supercup Marathon Noord. 

Voor de supercup pakt Harry dus op de ochtendlossingen 3x zijn 1e en 2e getekende. 

Barcelona plaatsen 44 en 127, Marseille plaatsen 5 en 8, Perpignan plaatsen 36 en 62. 



51 

 

 Op de middaglossing doet hij dit alleen van Cahors met 
de plaatsen 36 en 74.  Op St.Vincent wordt alleen zijn 1e 
getekende geklasseerd en op Albi had Harry niet mee. Op 
St.Vincent en Cahors pakt hij dezelfde duif als 1e 
getekende, de 4-1819475. 

De concurrentie voor de Supercup kwam van Johnny 
Hartjes uit Ulft, die juist op de Middaglossing zijn 

getekenden pakte en op de ochtend alleen op Marseille. 
Derde werd Combinatie Steenbeek en Zn uit de Bilt die 
ook op de middaglossing de getekende pakten en ook op 
Perpignan. 
Epiloog 
René en ik zijn al bij diverse liefhebbers op de hokken 

geweest, maar dit is wel heel bijzonder duiven houden. 
Ten eerste moet je het duivenspel wel heel leuk vinden 
om elke dag 1 of 2 keer naar de hokken te gaan. Dus ook 
in  het voorjaar en in de herfst en winter met regen, wind, 
sneeuw en vorst. Water aanvoeren, voldoende voer in 
voorraad hebben. Gelukkig heeft hij weinig last van 
muizen, ratten en andere ongedierte. Roofvogels wel, 

maar dat kan haast niet anders zo midden in de natuur.  
Duiven houden midden in de natuur en met de natuur op 

een zo’n natuurlijk mogelijke wijze.  Echte fondduiven met 
karakter en de wil om de eerste dag thuis te geraken of in 
ieder geval zo ver mogelijk te komen. Het mooiste vind 
Harry de aankomsten in de avond.  
 

Nadat de duiven verzorgd zijn, de gang weer richting huis 
en haard. Wij dus ook na het bezoek aan de hokken.   
Harry, het zal een eer zijn je te huldigen op 22 oktober aanstaande. En voor de andere deelnemers aan Marathon 
Noord: een bon van Harry zit in de verloting ! 
 
Auteur 

Arjan van Gent 
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Team Vollebregt duifkampioen over 3 jaar Ochtendlossingen 

Team Vollebregt heeft wederom de beste duif op de ochtendlossingen van Stichting Marathon Noord over drie 
jaar. En ja.. het is ook dezelfde duif, de Napoleon, NL12-1551098. Deze duif heeft in 2015 en 2014 dermate 
goede prestaties neergezet op de voor marathon Noord geldende ochtendlossingen dat hij met deze punten ook 

deze titel kan opstrijken in 2016. Want de Napoleon is niet gespeeld in 2016, omdat hij in het vroege voorjaar 
verkocht is naar Japan aan Hiroshi Kijima.  
Het Palmares van de Napoleon: 
2013 

503e nat. Narbonne 4.515 duiven (1006 km) 
2014 
267e nat. Barcelona 5.423 duiven (1211 km) 
56e nat. Marseille  4.899 duiven (1011 km) 
597e nat. Perpignan 6.414 duiven (1055 km) 
2015 
79e nat. Barcelona 5.183 duiven (1211 km) 

258e nat. Marseille 3.610 duiven (1011 km) 
189e nat. Perpignan 5.589 duiven (1055 km) 
 
Deze weduwnaar is dus 2 jaar lang 3 keer gespeeld op voor Marathon Noord tellende vluchten. Er zijn slechts 
enkele duiven die 3 keer gespeeld kunnen worden op deze vluchten.  
De vader is een duif van 2000 van Cas van de Graaf. De moeder van ‘Napoleon’ rechtstreeks komt van 

Gebroeders Kuijpers uit Neer. Deze ‘Dochter Japanner’ heeft als vader ‘De Japanner’ rechtstreeks van Mr. Hiroshi 
Kijima en de moeder is een kleindochter van de ‘Barcelona 1’ van de Gebroeders Kuijpers. ‘De Japanner’ komt uit 
de  ‘De Joop’ van Biemans Teteringen ‘Beste fondduif aller tijden’ gekoppeld aan de ‘Beatrix’ van de Gebroeders 

Kuijpers en 
winnares van 2 
auto’s met 
1e nationaal St. 

Vincent en 
2e nationaal Dax. 
 
Team Vollebregt 
Team Vollebregt 
bestaande uit de 
broers Louis en 

Nico en schoonzus 
Ruth kent zijn 
oorsprong in 1970. 

Hun accommodatie 
bestaat uit 3 
Dumohokken, 

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. Voor alle duidelijkheid hier speelt men uitsluitend de ZLU 

vluchten, middaglossing doet men niet aan mee. De derde week van Maart worden de weduwnaars gekoppeld en 
na 10 dagen broeden gaan deze op weduwschap. Echter enkele weken voor Barcelona volgde er een herkoppeling 
en na 5 dagen broeden kwamen de doffers opnieuw fris op weduwschap.  
 

Ook de 3e Asduif in deze competitie is van Team Vollebregt. De Marseille Star NL11-1672993 won dit jaar 3 
prijzen op Pau, Marseille en Perpignan. 

 
Zal er in 2017 een opvolger komen voor de Napoleon. 2991 punten blijven staan en er zal een hele goede duif 
moeten opstaan om dat puntenaantal te verbeteren.  
 
Auteur 
Arjan van Gent 
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Combinatie Seelen uit Borne, winnaar Herman van der Velden trofee. 

In 2011 werd voor het eerst de Herman van der Velden trofee vervlogen. Deze prijs vernoemd naar 
medeoprichter, gouden speld drager en inmiddels al 43 jaar bestuurslid zijnde Herman van der Velden. De 
winnaar is degene die de meeste punten behaalt met zijn eerste duif in de uitslagen van SMN op de vluchten 

St.Vincent en Barcelona. Het winnen van deze trofee is alles behalve een gemakkelijke opgave. De combinatie 
Seelen lukte het om op St.Vincent hun 1e getekende de 13-1731722 te klasseren op plek 12 bij SMN. Op 
Barcelona was het hun 2e getekende de 13-1731738 die als 17e eindigde in onze competitie. Daarmee werden ze 
glorieus winnaar van de Herman van der Velden trofee. 

 
De liefhebbers hun 
systeem en soort duiven 
Combinatie Seelen 
bestaande uit vader Piet 
(82) en zonen Hans (50) 
en Robert (48) vormen 

gedrieën de combinatie. 
Van vroeger uit is vader 
Piet mee opgegroeid 
tussen de duiven en Hans 
en Robert weten ook niet 
beter. Al jaren strijden ze 

mee voor de 
kampioenschappen en dit 
niet alleen op de 
overnachtfond. Hier wordt 
namelijk het hele 
programma gespeeld, 
waarbij de nadruk ligt op 

de eendaagse en 
overnachtfond. In kring II van afdeling 9 pakken ze dit jaar ook de titel Keizer Fond een samengesteld 
kampioenschap bestaande uit de eendaagse- overnachtfond en jonge duiven vluchten. Dit om de kracht van het 
hok Seelen aan te geven. Bij Marathon Noord waren ze in 2005 reeds winnaar van het Criterium der Azen op de 
middaglossing. En in 2006 werden ze 3e op de middaglossing. Kortom al jaren sterk presterend. Dit doet men 
overigens uitsluitend op nest.  
De duiven krijgen altijd volle bak, een mengeling van Koopman All-in One en Sport Light Galaxy. Men is ervan 

overtuigd dat door het volle bak systeem de duiven beter trainen. Dit gaat dan ook al vanaf het begin van het 
seizoen goed. Gaat de vlag op het hok trainen de duiven met gemak 75 minuten. In de hokken ligt vanaf dit 
seizoen bonenstro en dat is prima bevallen. Voor de overnacht heeft men de beschikking over 40 oude en 20 

jaarlingen. De overnachtduiven komen o.a. via A.Pas (kweekcentrum) van Wilfried Stiel en Hans van de Veer. 
Verder zijn ze erg succesvol met de duiven van M.Vinkenborg uit Volendam en Mark van den Berg uit 
Ijsselmuiden.   

 
St.Vincent-Barcelona 
Ondanks de voorbereiding, men dacht dat de duiven te weinig km’s hadden gevlogen bleek dit voor de 4 
ingekorfde duiven op St.Vincent geen enkel probleem en was de vorm aanwezig. Met 3 prijzen bij de eerste 85 
nationaal in sector III kenden ze een fantastische uitslag: 15e, 34e en 85e tegen 3278 duiven. Hun 2e duif  is de 
13-1731722 welke als 1e getekende voor Marathon Noord de punten pakt. De vader van deze duivin is de 08-
1358167 van M.Vinkenborg uit Volendam waar al meerdere goede duiven uit zijn voortgekomen. De moeder is de 

09-1756701 die zelf al de 5e nationaal St.Vincent vloog in 2012. Goed bloed verloochent zich niet. 
Op Barcelona met 3 duiven mee draaien ze hun 2e getekende de 13-1731738 om 15.57.46 op een afstand van 
ruim 1258 km. In het sterke NIC Borne waar er slechts 43 duiven mee waren op deze klassieker was het ‘slechts’ 
de 6e melding (achter 5 duiven van Jelle Jellema). Maar in de ZLU uitslag was het een keurige 80e plaats. Deze 
nestdoffer is als jaarling niet mee geweest op de overnacht/ZLU. In 2015 miste hij zijn prijs op Limoges en 
Narbonne maar kwam wel altijd opmerkelijk fris thuis. Nu in 2016 laat hij dan op Barcelona zien uit het goede 
hout gesneden te zijn. Hetgeen ook weer niet vreemd is als we kijken naar zijn stamboom en de betere lijnen 

tegen komen van Mark van den Berg, Verweij-de Haan, Vertelman en Hans van de Veer.  
 
Tot slot  
In het NIC Borne worden vele vroege prijzen gevlogen op de meerdaagse en ZLU vluchten. De liefhebbers hebben 
het gezellig met elkaar en men gunt elkaar het succes. Men stimuleert elkaar tot grootse prestaties. Met name 
Hans is hier erg trots op. Waar Piet, Hans en Robert ook trots op kunnen zijn is het veroveren van de Herman van 

der Velden trofee bij Marathon Noord. Het zoveelste succes daar aan de Morseltdijk in Borne. Nogmaals proficiat. 
Het was samen met Jaco gezellig melken bij jullie. Tot op het podium in Doetinchem. 
 
Auteur 
Mike Freriks  
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren 

Jaar Middaglossing Ochtendlossing 

2015 Cees Nijdeken, Rijssen Duo Groot-Leijen, Egmond aan de Hoef 

2014 M en D Heezen, Beltrum Harold Zwiers, Den Ham 

2013 Laura Wolff-Tennekes, Wezep Jan Schreurs, Nieuw Vennep 

2012 P.J. v.d. Berg, Benschop Arie Pastor, Amsterdam (N) 

2011 Jan Brinkman, Raalte  Jaap Mazee, Ens 

2010 Wim de Ruiter, Loerbeek Jan Doppenberg Jr., Voorthuizen 

2009 Wout van den Hoek, Putten Rob Schouten, Warmenhuizen 

2008 Comb. Bosman, Doetinchem Jan Schreurs, Nieuw Vennep 

2007 Jos Derksen, Etten Ysbrand Kaptein, Akersloot 

2006 Comb. Verweij-Castricum, 
Mijdrecht 

C. Blokdijk, Hoorn 

2005 Comb. Verweij-Castricum, 
Mijdrecht 

M. de Groot, Egmond a/d Hoef 

2004 Jurriëns Sr. en Jr. Brummen Moeder en zoon Kok, Ransdorp 

2003 Wegens vogelpest geen 
competitie 

Wegens vogelpest geen competitie 

2002 N.C. Volkens Bergen N.H. Vertelman & Zn, Hoogkarspel 

2001 H.R.E. Brakele jr. Maarssen 

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2000 Jaap Mazee en Zoon, Ens  

1999  N.J. Vertelman, Hoogkarspel 

1998  H.J. Berends, Giesbeek 

1997 Comb. de Ruiter en Zn, Renkum  

1996  M. Orriëns, Neede  

1995  W. Kruk, Huissen 

1994 Comb. Krancher & Zn. 
Wormerveer  1993 Comb. ten Asbroek & Zn, 
Haaksbergen 1992 van de Berg, Zutphen 

1991 Comb. Kaspers-van Driel, 
Badhoevedorp 1990 Gebr. Bierhof, Leuvenheim 

1989  Reekers, Vriezenveen 

1988  van de Brink, Renkum  

1987  de Boer, Twello 

1986  Woord & Zn, Urk  

1985 Gebr. Bisseling, Apeldoorn  

1984 Gebr. Bisseling, Apeldoorn 

1983 L. Hubert, Enschede 

1982 Antop, Zevenaar 

1981 Gebr. van Zelderen, Aalsmeer 

1980 ter Harmsel, Rijssen  

1979 Melgerd, Wormer 

1978 Braam, Zutphen 

1977 Kolkman & Zn, Wierden  

1976 van Zadelhoff, Laag Soeren  

1975 Mevrouw Wormgoor, Warnsveld 

1974 Gebr. Jansen, Zevenaar 

  

  

  

  

Gouden speld dragers Marathon Noord 

Hans Eijerkamp Brummen 

Mike Freriks Zevenaar 

Rob Koeman Assendelft 

Wico Krumpelman Emst 

Herman van der Velden Velp 

Hans Wolfsen Soest 

    

Ab Beek Overleden  

Wim Dorrestein Overleden  

Jo Hendriks Overleden  

Jan te Pas Overleden  
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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. 

 


