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Voorwoord  

Blijft het zo extreem weer de komende jaren !! 
 
Na de zomer van 2018 dachten we dat het qua weer niet extremer kon worden. Maar als we het afgelopen 

seizoen evalueren dan zien we dat dit toch wel het geval was. De duiven kregen tijdens de vluchten te maken met 
een hittegolf en behoorlijk veel regen. Ik denk dat we de komende jaren steeds vaker met dit soort weer te 

maken krijgen. Dus moeten we duiven hebben die hier tegen bestand zijn. Dat het in 2019 niet makkelijk is 
geweest hebben we kunnen lezen in de verschillende reportages. Er zijn dit jaar wel heel veel duiven achter 
gebleven heb ik van de diverse liefhebbers gehoord. 
Maar er zijn in een seizoen altijd weer liefhebbers, die de juiste duiven weten te pakken voor de competitie van 
Marathon Noord. Het blijft altijd spannend in onze competitie tot de laatste vlucht vervlogen is. Het gebeurt ieder 
jaar weer dat liefhebbers die er goed voorstaan na 2 vluchten, op de laatste vlucht niet hun getekende duif 
pakken en wordt de einduitslag toch anders dan we van te voren hadden gedacht. Dat is nou het mooie aan de 

eerlijke competitie van Marathon Noord. 
 
We weten natuurlijk nu al wie de winnaars van onze competitie zijn. (wat hebben de mannen die de uitslagen 
verzorgen het toch weer snel voor elkaar na afloop van de laatste vlucht) De filmpjes die we tijdens het seizoen 
maken bij de liefhebbers zijn toch hartstikke leuk en vernieuwend. De vluchtwinnaars en kampioenen hebben we 
reeds bezocht tijdens en na het seizoen. We hebben ze gefeliciteerd eerst telefonisch en later persoonlijk. Tevens 

heeft u de verslagen kunnen lezen die onze reporters tijdens het seizoen hebben gemaakt. Alle uitslagen, 
prijswinnaars en reportages kunt u nu terug vinden in dit prachtige boek wat u van Marathon Noord weer heeft 

ontvangen. Mijn complimenten daarvoor. 
Verder wil ik al onze sponsoren en schenkers van een bon of jonge duif heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 
Zonder hun steun , dit seizoen maar ook de afgelopen jaren, kunnen we u echt niet het geweldig mooie 
prijzenpakket aanbieden en dit fantastische boek aan u presenteren. 
 

Over een paar weken is het zover. Op zaterdag 26 oktober (zaal open vanaf 13.15 uur) gaan we weer de 
vluchtwinnaars en kampioenen huldigen in de Kruisberg te Doetinchem. Ik ga ervan uit dat ik de meeste 
liefhebbers weer kan verwachten in Doetinchem en dat we er samen weer een gezellige middag van gaan maken 
zoals u van ons gewend bent. Uw partner is natuurlijk ook van harte welkom. Uiteraard hebben we ook weer aan 
een damesactiviteit gedacht !! 
 
Namens Stichting Marathon Noord 

 
René Koeman 
Voorzitter 
 
 

De jaarlijkse feestmiddag wordt gehouden op 26 oktober 2019 in  
De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 7009 BT Doetinchem. 

Zaal open 13.15 uur. Einde feestmiddag 20.00 uur.  

Organisatie 

Bestuur  
  Contactpersonen   

Voorzitter René Koeman  Achterhoek Patrick Sticker 

Secretaris Pieter Vreeling  Friesland Simon Kuipers 

Penningmeester Mike Freriks  Noord Friesland Klaas Buwalda 

2e Penningmeester Herman van der Velden  Noordoost NL Gerrit Vedder 

Bestuurslid Arjan van Gent  Oost NL Bas Weijers 

Bestuurslid Paul van den Boogaard  West NL Menno Broekhoff 

     

Reporters      

Noord Simon Kuipers    
Midden Jaco van Nieuwamerongen    
Noord/Midden Coen Brugman    
West John van Klink    
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Benno Kastelein uit Hengelo wint de Koninginnevlucht vanuit St.Vincent met zijn Powerlady. 

Op dinsdagmiddag ben ik samen met Mike richting Hengelo gereden om een reportage te gaan maken van de 
vluchtwinnaar die woont vlakbij het centrum van Hengelo in Overijssel. Benno heeft twee zoons die al uit huis zijn 
en woont in hun nieuwe vrijstaande woning 

samen met Patricia die op het moment van 
ons bezoek aan het werk was. Sinds twee 

jaar hebben ze hun nieuwe optrek op de kop 
getikt en het erg mooi opgeknapt. Vanuit de 
smaakvolle woonkeuken hebben ze zicht op 
het hok dat achter in de tuin is geplaatst. 
Toen ik twee jaar geleden dit bouwwerk zag 
op facebook had ik mijn bedenkingen maar 
bij Benno ‘de optimist’ heeft het erg goed 

uitgepakt. Het is een ‘van Zon’ hok ,welke 
Benno speciaal heeft laten maken, met 
golfplaten en licht doorlatende polycarbonaat 
platen die naar voren aflopen met 
ingebouwde valkleppen bovenop de rennen. 
Hij heeft vier gelijke afdelingen, drie voor de 

oude duiven en een voor  de jonge garde. 
Zijn hok is ingesloten van alle kanten. Dit 

geheel zorgt voor een tochtvrij hok met veel 
zuurstof en verse lucht hetgeen voor duif en 
liefhebber ideaal is. Feit is dat vanaf dag één 
Benno hier veel succes op heeft.  
 

Voor het hok staat de lavendel die op het moment van de overwinning mooi aan het bloeien was. Twee weken 
voordat hij deze klapper realiseerde stond er op zijn facebook: ‘Ik hoop wel dat de lavendel bloeit voor de foto’s 
van de overwinning op St.Vincent, is toch net iets mooier’.   Alsof het zo moest zijn gebeurde het ook nog.  Onze 
winnaar is 55 jaar en is eigenaar van een restaurant/cafetaria in Hengelo waar Benno samen met zijn zoon de 
zaak runt. Ik had wel het idee dat Benno nu samen met Patricia wat meer op zoek is naar de kwaliteit van leven, 
samen genieten en daar ook tijd voor vrij maken. Werken is ook naar de groothandel en de slager gaan. Benno 
omschrijft zichzelf als een redelijk luie liefhebber die zijn duiven gewoon wekelijks in zijn club inkorft en er 

eigenlijk amper mee rondrijd.  
 
Op deze vlucht wint Benno het zilver en brons in sector III tegen ruim drieduizend duiven. Een erg knappe 
prestatie voor dit nog jonge hok. Het waren twee tweejarige dames die hem verrasten. De eerste duif 2e in Sector 
III is een klein duivinnetje (Kleine Witpen), die hij heeft verkregen door te ruilen met Jeroen van Vugt, en werd 

gespeeld op eitjes. Elf minuten later 

arriveerde Power Lady die boven aan de 
poulelijst prijkte en dus telde voor 
Marathon Noord. Ze wint de 3e in Sector 
III en pakt de overwinning bij Marathon 
noord. Ze werd gespeeld op kale jongen. 
Op facebook melde Benno 2 weken voor 
St.Vincent dat hij in zijn nieuwe hok 

bloedluis was tegen gekomen (gratis 
gekregen via een kip van zijn achter 
buurvrouw) en dat hij hier wat aan ging 
doen. Toen ik dat las had ik hem al 
afgeschreven maar het heeft allemaal 
gelukkig toch goed uitgepakt.  
 

Na een kop koffie en een taartje zijn we 
naar zijn mooi duivenstek gaan kijken. 

Toen we de topduivin Power Lady gingen 
bekijken zat ze vast op het nest op twee 
flinke donkere jongen waar de veren al 
van door kwamen. Ze sloeg de vingers 

eraf zo fel en gek was ze op haar kroost.  
 

Hoe kom je aan zo’n topper die vorig jaar op Periqueux  al tijdens haar debuut op de overnacht de eerste vloog in 
Sector III.  Harald Dekker is de kweker van deze topduivin, de vader komt van Cor Vrolijk (lijn B. Schrijver x H. 
van Gurp) en de moeder is Blacky (mix van J,Jellema, K.Mulder en eigen soort). Benno had iemand geholpen met 
wat koppels duiven die in de lappenmand waren terecht gekomen, hij mocht er uit kweken maar besloot er toch 
niet mee verder te gaan en zo kwamen ze bij Harald terecht. Die hielp Benno vervolgens bij de herstart met 

enkele jonge duiven van zijn eigen soort waaronder dus Power Lady.  Het kan toch maar weer raar lopen. Zo 
komen er dus kampioentjes op de wereld.  
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Elk jaar haalt Benno jonge duiven via bonnen of ruilingen bij van veel verschillende liefhebbers.  Verder bezit hij 
veel rechtstreekse duiven van zijn duivenvriend Jelle Jellema die hem niet alleen van goede duiven voorziet maar 
ook van raad en daad. Benno’s beste duiven zijn hoofdzakelijk kleine duivinnen veelal kruisingen welke dan vaak 

voor de helft van oorsprong van Jelle komen.   

Het hok is zuurstofrijk en de duiven mogen gaan nestelen waar ze maar willen ook al is dat onder een patatdoos. 
Via luikjes in de rennen kunnen ze van hok naar hok lopen. Benno is een ruime voerder met in elk hok een 
dienblad met vetrijk voer waar de nestduiven zich lekker kunnen vol eten. In het middelste hok zijn de schappen 
in het rond gebouwd zodat de duiven elkaar goed kunnen zien. Op het huidig adres wordt alleen op nest gespeeld 
terwijl vroeger Benno  op weduwschap speelde.  
 

Ik ben benieuwd of Benno de Power Lady nog gaat spelen of op het kweekhok plaatst. ‘Silver Lady’ die de 1e 
nationaal Cahors op haar naam zette is hij toen verspeeld en een goeie kwijt worden doet altijd pijn.  Maar hem 
een beetje kennende en aanhorende denk ik te weten dat Benno gewoon zijn Power Lady weer gaat inkorven. Als 
je wilt presteren moet je immers je beste duiven spelen. 
Benno is een man met een duidelijke visie en stopt veel tijd in de duivensport. Bestuurlijk is hij voorzitter van het 
VNCC en van de sectie Marathon NPO, erg mooi dat hij zich daar voor inzet . Vaak zie je dat bestuurders zelf 

minder hard vliegen met duiven maar hier is dat zeer zeker niet het geval.  
 
Benno deze overwinning bij Stichting Marathon Noord is je van harte gegund. Bedankt voor je gastvrijheid en heel 
veel succes met de komende vluchten dit jaar. We gaan je graag zien op 26 Oktober op onze feestmiddag in 
Doetinchem.   

 
Auteur 

Patrick Sticker 
 
 

 

 

 
 

 

Uitslag St. Vincent 2019 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnr Aankomst Snelheid Punten 

1 Benno Kastelein Hengelo 1130974 1 7-1752373 14:38:52 1.056.130 1000,00 

2 E. Peperkamp Arnhem 1068451 2 4-1671180 13:51:49 1.043.594 999,99 

3 P. van den Boogaard Kamerik 1047408 1 6-1524725 13:38:11 1.036.850 999,97 

4 Comb.de Gunst 't Harde 1111069 1 5-1376804 15:11:30 1.006.846 999,94 

5 G&J Polman Braamt 1078480 1 4-1676718 14:39:21 1.006.642 999,90 

6 Comb Steenbeek&Zn. De Bilt 1056174 1 3-1010315 14:19:55 1.004.045 999,85 

7 G.van Laar Elst UT 1055903 1 6-1326060 14:19:44 1.003.962 999,79 

8 H. Hendriks Vinkeveen 1058604 2 6-1403829 14:33:03 993.947 999,72 

9 P. Vreeling Bodegraven 1039712 2 7-1278412 14:36:26 973.116 999,64 

10 H. Leeftink Nijverdal 1125951 1 6-1164195 16:07:06 971.401 999,55 

11 A. Witkamp Harderwijk 1094911 1 4-1625317 15:46:07 962.034 999,45 

12 H. Boertje Westerhaar 1141077 2 7-1755902 16:39:16 957.869 999,34 

13 Comb. Bosman Doetinchem 1082450 1 6-1280471 15:41:34 954.903 999,22 

14 Comb. van den Berg Utrecht 1049994 1 5-1518233 15:13:01 950.205 999,09 

15 B. Meijer Klazienaveen 1179437 2 5-4767782 17:40:30 941.664 998,95 

16 Comb J.Hommes&Znn Akersloot 1085424 1 5-1600318 16:01:42 940.820 998,80 

17 J. Hanssen Erlecom 1058955 1 5-1480594 15:34:07 940.360 998,64 

18 J. Dekkers Nijverdal 1125993 1 3-1759084 16:46:19 939.635 998,47 

19 P.Beetsma Sneek 1160634 1 5-1207588 17:28:06 935.920 998,29 

20 D. Borkent Rijssen 1123011 2 5-1393126 16:50:44 933.712 998,10 

21 Jos Siebum Weiteveen 1175354 2 7-4704485 17:53:23 928.843 997,90 

22 K. Lof Schellingwoude 1075738 1 7-1141281 16:07:08 928.054 997,69 

23 A.G.v.d.Walle Beerta 1227051 1 6-1811254 18:54:29 925.041 997,47 

24 A.J.M. Ooijevaar Bergen (NH) 1095737 1 5-1588719 16:32:37 924.968 997,24 

25 Gebr.Löwik Almelo 1134081 2 4-1522380 17:14:36 924.570 997,00 

 

Winnaars Wim van Dorrestein bokaal op St.Vincent bij 
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018 :  H. Gerritsen, Woerden 

2017 :  J. Mazee, Ens 
2016 :  P. Bosveld, Oosterbeek 
2015 : G.J. van Vilsteren, Zwolle 
2014 : K. Cluistra, Polsbroek 
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Attractie 1 St.Vincent 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Benno Kastelein Hengelo € 450 13 P.Beetsma Sneek € 50 

2 P. van den Boogaard Kamerik € 350 14 A.G.v.d.Walle Beerta € 50 

3 Comb.de Gunst 't Harde € 250 15 H. van de Roest Zwanenburg € 50 

4 Comb.Steenbeek&Zn. De Bilt € 150 16 W.G.H.Peer Millingen ad Rijn € 50 

5 G.van Laar ELST UT € 150 17 J.W.B Bruins Ulft € 50 

6 H. Leeftink Nijverdal € 100 18 J.G. Wiering Veenhuizen € 50 

7 A. Witkamp Harderwijk € 100 19 Gerard Kok IJsselmuiden € 50 

8 Comb. Bosman Doetinchem € 100 20 Gebr. ter Meer Almelo € 50 

9 Comb. van den Berg Utrecht € 100 21 Comb Vlijm-Foppen Hulshorst € 50 

10 Comb.J.Hommes&Znn Akersloot € 100 22 H.D. Spronk Utrecht € 50 

11 J. Hanssen Erlecom € 50 23 John Hartjes Ulft € 50 

12 J. Dekkers Nijverdal € 50 24 E. van den Hoek Harderwijk € 10 

        

 
Attractie 2 St.Vincent 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 P. Vreeling Bodegraven € 350 11 Bas Jansen Zutphen € 50 

2 H. Boertje Westerhaar € 250 12 Comb. ten Cate Hattemerbroek € 50 

3 B. Meijer Klazienaveen € 150 13 G.A.M.Tiemes Didam € 50 

4 D. Borkent Rijssen € 100 14 A.A.Aalpoel Zutphen € 50 

5 Jos Siebum Weiteveen € 100 15 J. Dekkers Nijverdal € 50 

6 Gebr.Löwik Almelo € 100 16 C. Hardeman Breukelen € 50 

7 Henk Kuipers Emmen € 100 17 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 

8 M.L.C. Jansen Ewijk € 100 18 Mario de Vogel Bodegraven € 50 

9 J.&J. Kikkert Westerhaar € 100 19 Comb. Seelen Borne € 8 

10 NJ Koenders Westervoort € 100     

 
 
Gewonnen extra prijzen St.Vincent 
 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Wim van Dorrestein bokaal Benno Kastelein, Hengelo Timmerbedrijf G&H van den Berg 

  Vispakket t.w.v. 90,00 Benno Kastelein, Hengelo Vishandel de Vakman 

2 Vleespakket E.Peperkamp, Arnhem Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 DHP Cultura pakket  P. van den Boogaard, Kamerik DHP Cultura 

4 Travi-basic pakket Comb. de Gunst, t Harde Travipharma BV 

5 Doos bloembollen G & J Polman, Braamt Louis Vollebregt 

10 Versela Laga pakket H. Leeftink, Nijverdal Versele Laga NV 

45 Zak Voer Comb. Vlijm-Foppen, Hulshorst Harjac B.V 
    

     
 Vluchtsponsor: 
 

  E-bike/fiets poule   

  

 1 Electrische fiets B.Kastelein, Hengelo 
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Gebroeders Jacobs, Nes aan de Amstel winnen Dax 2019 Marathon Noord. 

Gebroeders Jacobs, een naam waar veel historie achter zit. Al vele titels behaald in de loop der jaren, vroege 
duiven op vele vluchten. Piet (80) en Toon (73) hebben de duiven al weken goed op orde. Op Agen NPO en op 
Dax NPO een eerste in de Fondclub Noord-Holland en op St.Vincent ZLU de 2e.  

De mannen spelen met weinig duiven per vlucht, meestal 5 of 6. Ze spelen wel alle 13 marathonvluchten.  
 

Allerlei 
De hokken staan op een fantastische plaats net 
buiten Nes aan de Amstel op een flinke steenworp 
van de Amstel. Het huis van Piet staat aan de dijk 
en de achterplaats is op dezelfde hoogte gebouwd 
als de dijk. De hokken staan dus op een 
verhoging, welke achter het hele huis doorloopt.  

Rust en ruimte, vlak onder de rook van 
Amstelveen. De hokken van ongeveer 17 meter 
staan in een hoek.  
 
Weduwnaars en nestduiven zijn de spelsoorten 
die worden gespeeld. Men probeert op elke vlucht 

een combi te maken tussen beide. Ook hebben ze 
een wachthonk met alle gemakken voorzien. 

Stroom, water, televisie, koelkast en natuurlijk de 
nodige prijzen zijn hier uitgestald.  
Toon is de melker en verzorgd veelal de duiven. 
Samen dokteren ze de strategie uit. Piet gaat 

naar de vereniging voor inkorven en afslaan.   

Ze hebben ongeveer 80 vliegduiven waarvan ongeveer 50% jaarling is. Als jong gaan de duiven gewoon mee met 
de vluchten. Dan als jaarling gaan ze naar 3 of 4 dagfondvluchten en als toetje mogen ze dan naar Cahors of 
Bergerac. De duiven worden zowel op de middag- als op de Ochtendlossing gespeeld. Er wordt dus niet specifiek 
gekeken naar lijnen voor ochtend- en voor Middaglossing.  
In het begin van het vliegseizoen is het warm geweest. Toen het koeler werd, kwam de forme op de duiven en 
waren ze bijna niet te kloppen.  
 

Dax 
De Dax overwinnaar is een levendige krasdoffer van 
2017. Op weduwschap gespeeld was dit zijn tweede 
vlucht dit jaar. Op Bordeaux liet hij een staartprijs 
noteren. De doffer komt uit de vader van Barry van 

Verweij - de Haan (Barry is afkomstig van de 

Gebroeders) maal een kleindochter van de Super Barca 
621. De Barry was een superkweker bij Michel en Peter 
en de Super Barca 621 is een kind van het Betuwe 
koppel van Gerrit Veerman en is één van de 
stamduiven van het hok. Deze doffer vererfd enorm in 
meerdere generaties.  
 

Piet is iemand die graag bezig blijft tijdens het 
wachten. Dus als het langer gaat duren moeten alle 
thuiszittende duiven lekker trainen. De laatste jongen 
zaten nog op de nok toen de 589 ertussen viel. Deze 
liep lekker vlot binnen. Ze wisten wel meteen dat het een erg vroege was, daar er alleen 7 duiven bekend waren 
in Brabant en Limburg. Dit kunststukje leverde dus een 2e nationaal, 1e sector 2, 1e Marathon Noord en een 1e in 
de Fondclub Noord-Holland op.  

Een dag later winnen ze dus een kopprijs op St. Vincent ZLU met een 7-jarige (!) duif.  De duiven gaan dus lang 
mee in Nes aan de Amstel.  

Ook anderen doen het goed met duiven van de Gebroeders. Gertjan Rigter en Verweij de Haan zijn twee 
voorbeelden in de nabije omgeving. Maar een broer van de Dax doffer vloog ook al een 1e nationaal in 
Denemarken, gehaald op een gekochte bon. 
 

Epiloog 
René en ik waren op bezoek bij twee zeer bescheiden broers. Wanneer je het wachthuis binnenstapt word je bijna 
overspoelt door duivensport-memorabilia. Pipa-titels, nationale titels, diploma’s van kampioenschappen van club 
tot nationaal nivo, bekers, foto’s en meer. Dan besef je pas dat je bij sportgenoten op bezoek bent, die gewoon 
aan de top staan van onze mooie sport en die aan de basis staan van meerdere topkolonies in onze sport.  
Het was ons een waar genoegen! Tot de huldiging in Doetinchem of eerder, je weet het nooit… 
 

Auteur 
Arjan van Gent 
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Uitslag Dax 2019 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnr Aankomst Snelheid Punten 

1 Gebr. Jacobs Amstelveen 1043529 2 7-1128589 11:19:02 1.145.415 1000,00 

2 R.v.d.Bosch Veenendaal 1043960 1 7-1101582 13:13:44 1.017.754 999,99 

3 H. van de Roest Zwanenburg 1050703 1 5-1562228 13:25:29 1.012.741 999,97 

4 A. Roes Ulft 1060086 2 7-1031120 13:40:58 1.006.761 999,94 

5 T. Koele & Zn Wezep 1099642 2 4-1648099 14:21:30 1.005.616 999,90 

6 C & G Koopman Ermerveen 1156288 1 5-4767369 15:35:14 990.620 999,85 

7 Pieter Guelen Wijchen 1028412 2 6-1323774 13:28:10 988.699 999,79 

8 Comb. Bosman Doetinchem 1063334 1 6-1280471 14:03:30 988.683 999,72 

9 H. Borgelink Denekamp 1129795 2 6-1148617 15:12:24 987.237 999,64 

10 A.G.v.d.Walle Beerta 1208254 1 4-1367036 16:34:56 984.775 999,55 

11  J.Hommes & Znn Akersloot 1067781 2 4-1849948 14:13:52 983.332 999,45 

12  Steenbeek & Zn. De Bilt 1037908 2 6-1330347 13:43:53 982.974 999,34 

13 M.L.C. Jansen Ewijk 1035054 1 7-1052349 13:44:43 979.485 999,22 

14 Steenbeek & Zn. De Bilt 1037908 1 3-1010315 13:50:44 976.638 999,09 

15 NJ Koenders Westervoort 1051615 2 7-1034929 14:06:15 975.298 998,95 

16 H Zwiers Den Ham 1119517 1 5-1303219 15:17:02 974.312 998,80 

17 Hans Radstaak Gaanderen 1063100 2 7-1049053 14:21:53 971.858 998,64 

18 Hans Radstaak Gaanderen 1063100 1 5-1467524 14:22:36 971.221 998,47 

19 C. Hardeman Breukelen 1037697 1 5-1508731 13:57:41 970.095 998,29 

20 Gebr.Löwik Almelo 1115029 1 6-1128031 15:18:04 969.533 998,10 

21 J.F. Eggink Laren Gld. 1088127 2 6-1227417 14:51:45 968.300 997,90 

22 Comb.Niks Westerhaar 1122218 1 7-1807653 15:26:58 968.279 997,69 

23 W. Wittebol Oosterwolde 1161074 1 4-4262151 16:07:20 968.096 997,47 

24 A van Gelderen Ameide 1016208 2 5-1703018 13:38:04 967.754 997,24 

25 Patrick Sticker Silvolde 1062771 2 4-1711728 14:26:20 967.622 997,00 

 
 
Attractie 1 Dax 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 R.v.d.Bosch Veenendaal € 450 13 W. Wittebol Oosterwolde € 50 

2 H. van de Roest Zwanenburg € 350 14 C. van Wijk en Zn Benschop € 50 

3 C & G Koopman Ermerveen € 250 15 Piet van Straten Vianen € 50 

4 Comb. Bosman Doetinchem € 150 16 T. Koele & Zn Wezep € 50 

5 A.G.v.d.Walle Beerta € 150 17 H. Spaan Weurt € 50 

6 M.L.C. Jansen Ewijk € 100 18 J. Willems Nijverdal € 50 

7 Steenbeek & Zn. De Bilt € 100 19 Jos Siebum Weiteveen € 50 

8 H Zwiers Den Ham € 100 20 Gebr. Jacobs Amstelveen € 50 

9 Hans Radstaak Gaanderen € 100 21 H .Wilharms Westerhaar € 50 

10 C. Hardeman Breukelen € 100 22 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 

11 Gebr.Löwik Almelo € 50 23 Johanna de Groot Vroomshoop € 50 

12 Comb.Niks Westerhaar € 50 24 Ad van Heyst Wychen € 10 

        

Attractie 2 Dax 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 Gebr. Jacobs Amstelveen € 350 11 Piet van Straten Vianen € 50 

2 T. Koele & Zn Wezep € 250 12 A.G.v.d.Walle Beerta € 50 

3 H. Borgelink Denekamp € 150 13 Comb.Niks Westerhaar € 50 

4 J.Hommes en Znn Akersloot € 100 14 A v.d. Meer & Zonen Utrecht € 50 

5 Steenbeek & Zn. De Bilt € 100 15 Kees Niesten jr Heemskerk € 50 

6 NJ Koenders Westervoort € 100 16 Ruud van Engelen Odijk € 50 

7 Hans Radstaak Gaanderen € 100 17 Henri Hoeks Bovensmilde € 50 

8 A van Gelderen Ameide € 100 18 H Zwiers Den Ham € 50 

9 M.L.C. Jansen Ewijk € 100 19 A. Witkamp Harderwijk € 8 

10 G. van Laar Elst UT € 100     
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Gewonnen extra prijzen Dax 
 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal Gebr. Jacobs, Nes a.d. Amstel Van der Weijden Bouw 

  Vispakket t.w.v. 90,00 Gebr. Jacobs, Nes a.d. Amstel Vishandel de Vakman 

2 Vleespakket R.v.d.Bosch, Veenendaal Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 DHP Cultura pakket  H. van de Roest, Zwanenburg DHP Cultura 

4 Travi-basic pakket A. Roes, Ulft Travipharma BV 

5 Doos bloembollen T. Koele & Zn, Wezep Louis Vollebregt 

10 Versela Laga pakket A.G. v.d. Walle, Beerta Versele Laga NV 

45 Zak Voer J.H.W. Straub, Ulft Harjac B.V 
    

     
 Vluchtsponsor: 
 

  E-bike/fiets poule   

  

1  Electrische fiets                Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel 
  

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Winnaars Dax bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 

2018: Piet van Straten, Vianen 
2017: Arie van der Meer en Zn, Utrecht 
2016: Combinatie Niks, Westerhaar (Albi) 
2015: Cor Schermer, Castricum (Bergerac) 
2014: M. En D. Heezen, Beltrum (Cahors) 
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Hans Hanssen uit Erlecom, winnaar Bergerac SMN 2019 

De laatste vlucht vanaf Bergerac is gewonnen door de 71-jarige Hans Hanssen uit Erlecom. Het prachtig gelegen 
dorpje, midden in de Ooij polder, telt 165 inwoners. Aan de Kerkdijk midden in de natuur wonende heeft Hans een 
werkelijk fantastisch uitzicht o.a. richting het heuvelachtige landschap rondom Nijmegen. 

  
De liefhebber en het hok 

Hans 71 jaren jong is een rustige 
levensgenieter. Zakelijk nog altijd meer dan 
bezig maar ook vaak samen met zijn vrouw op 
reis. Het bezoek aan Hans heeft ook de 
maandagavond na Bergerac snel plaats 
gevonden omdat Hans samen met zijn vrouw 
in hun “busje’ de volgende ochtend is 

vertrokken naar hun geliefde Frankrijk. Dat 
compagnon en vriend Jan Lukassen een 
onmisbare schakel in het geheel is zult u dan 
ook begrijpen. Jan is deze week naast het 
verzorgen van de oude duiven ook begonnen 
met het opleren van de jonge duiven. Zonder 

Jan is de duivensport voor Hans onmogelijk. 
 

 
Hans heeft sinds een paar jaar een 
zelfgebouwd aluminiumhok. Zelfs voor iemand 
met een duivenmelkers long was het goed 

vertoeven in dit hok      . Wat voor Hans 

belangrijk is: het hok is eigenlijk onderhoud vrij en makkelijk ingericht. Het schoonmaken kost niet veel tijd. 
Ideaal voor iemand die zichzelf een luie liefhebber noemt. Zijn hok is aan de voorzijde geperforeerd. Het is voor 
gedeeltelijk open, geen trek, geen tocht of wind, maar wel een gelijkmatige luchtstroom. In dit hok heerst een 

geweldig klimaat en de duiven presteren er prima op. 
   
Het seizoen 
In het begin van dit seizoen had Hans voor zijn doen redelijk veel oude duiven. Echter het grootste gedeelte 
bestond uit nog niet gespeelde late duiven van 2018. Er zijn nu helaas niet veel jaarlingen meer over maar ook bij 
de oudere duiven is de spoeling dun geworden. Er zijn duiven verspeelt op de vluchten, teveel,  maar ook de 

roofvogels en dan met name de haviken slaan meer dan regelmatig hier hun slag. Natuurlijk is het niet leuk als er 
weer een favoriet van je hok verdwijnt maar Hans gaat hier goed mee om en probeert zich met zijn duiven aan te 
passen aan de natuur. De duiven komen in het najaar en in de winter niet buiten. Het voorjaar blijven ze ook 

vastzitten. Eind maart worden ze dan gekoppeld en eind april zijn ze pas weer voor de eerste keer naar buiten 
geweest. De oude duiven zijn dit jaar i.v.m. de late jongen 17x afgericht, niet zoals bij de meesten van ons op 
een steeds verdere afstand maar echt op korte afstanden van een paar kilometer. 
 

Ter info: zijn 594, de winnares van Bergerac, had voor St.Vincent nog geen 800 km in de vleugels zitten. 
Daarnaast zijn de duiven bij huis amper los geweest. Tussen St.Vincent en Dax zaten 4 weken. De oude duiven 
zijn toen niet voor een training weggebracht of mee geweest op een vlucht. Ook na Dax tot aan de inkorving van 
Bergerac hebben de duiven geen mand meer gezien. Tegen alle duiven logica van tegenwoordig in wint zijn 594 
‘gewoon’ de 2e nationaal Bergerac in Sector III en pakt de overwinning bij Marathon Noord. Zegt u het maar!! 
 
De 594 

Afgelopen zaterdag zat Hans achter zijn PC te kijken en was hij rustig aan het wachten op de duiven van 
Bergerac. De meldsite van Compuclub lag eruit en hij had nog niets vernomen. Op een gegeven moment stond er 
plotseling een melding van de combinatie A. Driessen & Zn te Wijchen op de meldsite. Zijn vrouw keek net op dat 
moment naar buiten op de klep van het hok en daar zag ze een duif lopen. Snel naar buiten maar het systeem 
had zijn werk al gedaan en de 594 was al geconstateerd op 09.02.45 uur. 
 

De winnares van Bergerac is een late jonge van 2015. In het geboortejaar niet de mand in geweest. Als jaarling 
geregeld mee geweest echter vaak (te) laat thuis. In 2017 kwam ze heel erg gewond een paar dagen na een 
vlucht op karakter naar huis. Hans zei destijds ‘als een duif zo gewond toch nog in staat is om thuis te komen 
moet het een goede zijn’. Vorig seizoen vloog ze een 41e in Sector III vanaf Dax en had ze prijs op Bergerac. Nu 
in 2019 vliegt ze een 49e op St.Vincent (nest stand jong 10 dagen), 289e Dax (op eieren van een dag of 10) en 
een 2e van Bergerac, dit alles in de sector III.  Ze bezorgt Hans een prachtige overwinning bij SMN en eindigt ook 
nog eens als 3e duifkampioen Middaglossing. De laatste dagen voor de inkorving had ze overigens alleen de 

zorgen voor een groot jong. Hans had haar doffer van het hok gehaald dit zorgde ervoor dat de 594 met de dag 
feller werd op haar nest. 
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Onze winnares komt uit een doffer van Huub Spaan van de 
combinatie Heijsen-Spaan uit Nijmegen. Gekocht op een bon 
vloog deze doffer in 2013 o.a. een 1e in de kring van St. 
Vincent. De moeder van de 594 is een duivin van het eigen 

oude soort (Piet Janssen, Schmitjes/van Heijst en Jan 

Theelen). Deze duivin won meerdere prijzen op de overnacht 
o.a. in 2013 een 1e van Cahors. In de vader van deze duivin 
zit bloed van de soorten: Eijerkamp-Muller, Jan Peters, 
Bernd Morsnowski en Vluggen. Deze doffer vloog heel goed 
in de jaren 2010 en 2011. De moeder van deze duivin komt 
uit een 100% Theelen-doffer via Toon Corbeek en ‘Adje 22’ 

van Ad Hendriks. 
 
Alle 3 prijs vliegende duiven van Hans op Bergerac zijn volle zusters van elkaar. Ze komen dus uit een uitstekend 
koppel. In 2017 zorgde een volle zuster mede voor het 2e kampioenschap Middaglossing SMN. Helaas is dit 
koppel niet meer op het hok van Hans aanwezig. Beide ouders zijn verspeelt. Wat betreft de vader is het nog wel 
een bijzonder verhaal. Deze doffer bleef achter van een vlucht en werd door een Franse liefhebber uit Lourdes 

opgegeven. Hans sprak met de Fransman was hem dankbaar dat hij deze goede doffer had opgegeven en vertelde 
hem dat hij heel graag de doffer terug wilde hebben. Combinerend met een vakantieverblijf wilde hij de doffer 
gaan ophalen. Echter een half uur later belde de Fransman terug dat de doffer was overleden… 
 
Als u in deze reportage het medische verhaal heeft gemist, dat klopt. Hans is al 4 jaar niet meer bij een dierenarts 

geweest. Het is hier wonende midden en aanpassende aan de natuur ook een verzorging op natuurlijk basis. Als 
we met ons allen nu ook gaan inzien dat later beginnen met het vliegseizoen ons helpt tegen het roofvogel 

probleem zijn we goed bezig. Nog beter zou het zijn als we ook later beginnen met de jonge duiven vluchten. 
Hiermee spelen we ook in op de klimaatverandering waar we zelf maar zeker ook onze duiven steeds vaker mee 
te maken zullen krijgen, aldus Hans. 
  
Hans en Jan bedankt voor de gezellige uurtjes duivenmelken. Nogmaals gefeliciteerd met jullie overwinning bij 
Marathon Noord en tot 26 oktober bij de Kruisberg in Doetinchem 
  

Auteur 
Mike Freriks 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Winnaars Bergerac bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 

 
2018: Bennie Homma, Balk 
2017: Henk de Bree, Soest 
2016: Jay Lissenberg, Utrecht (Cahors) 
2015: Tim Hage, Woerden (Cahors) 
2014: afgelast 
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Uitslag Bergerac 2019 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnr Aankomst Snelheid Punten 

1 J. Hanssen Erlecom 875934 1 5-1480594 9:02:45 1.220,389 1000,00 

2 NJ Koenders Westervoort 887885 1 7-1034929 9:34:08 1.185,217 999,99 

3 A. van Duynhoven Middelaar 863055 1 7-1053291 9:45:20 1.135,101 999,97 

4 Comb Dam-Bis-Sten Almere 910902 1 7-1144360 10:37:07 1.121,637 999,94 

5 J.Hommes en Znn Akersloot 911382 2 7-1174381 10:41:06 1.116,733 999,90 

6 H. Borgelink Denekamp 964133 1 5-1305273 11:44:40 1.096,019 999,85 

7 Combinatie Ter Beek Biddinghuizen 927240 2 4-1639404 11:43:17 1.055,739 999,79 

8 A van Gelderen Ameide 856530 2 7-1275093 11:16:25 1.005,988 999,72 

9 Piet van Straten Vianen 862910 1 4-1081722 11:52:04 972,764 999,64 

10 O. Pals Bovenkerk 886942 1 6-1389493 12:19:49 969,529 999,55 

11 Gebr Limburg Zuidveen 972348 1 6-1103895 13:54:58 962,737 999,45 

12 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 913908 1 7-1787897 12:58:05 958,880 999,34 

13 A van Gelderen Ameide 856530 1 4-1056159 11:58:24 958,714 999,22 

14 J.&J. Kikkert Westerhaar 958357 1 7-1756633 13:46:06 957,304 999,09 

15 Klaas de Vreeze Bakhuizen 962802 1 6-1030781 13:50:53 957,164 998,95 

16 Comb. Bosman Doetinchem 898393 2 7-1024477 12:45:32 955,188 998,80 

17 L.Roodbeen Renkum 882645 2 6-1294379 12:33:50 950,272 998,64 

18 H.J. van Zuijlen Haarzuilens 873969 1 7-1303803 12:26:18 948,625 998,47 

19 K. Lof Schellingwoude 899693 2 5-1563879 12:53:38 948,408 998,29 

20 Angelique vd Dragt Harderwijk 913860 1 7-1787296 13:13:26 943,648 998,10 

21 Tim Hage Woerden 867570 1 6-1559432 12:24:35 943,422 997,90 

22 Kees Niesten jr Heemskerk 906495 1 5-1589558 13:06:28 942,825 997,69 

23 C.A. van der Poel Noordwijk ZH 871658 2 5-1643162 12:29:32 942,808 997,47 

24 van Ommen Koops Wezep 937843 2 6-1243054 13:40:58 941,640 997,24 

25 J. Willems Nijverdal 943115 2 7-1732764 13:49:31 938,874 997,00 

 
Attractie 1 Bergerac 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 J. Hanssen Erlecom € 450 13 Kees Niesten jr Heemskerk € 50 

2 NJ Koenders Westervoort € 350 14 A.Rave Aalten € 50 

3 Comb Dam-Bis-Sten Almere € 250 15 Gebr. ter Meer Almelo € 50 

4 H. Borgelink Denekamp € 150 16 B. Homma Balk € 50 

5 Piet van Straten Vianen € 150 17 Herman Brinkman Tuk € 50 

6 O. Pals Bovenkerk € 100 18 M.L.C. Jansen Ewijk € 50 

7 Gebr Limburg Zuidveen € 100 19 Comb. Verwaaijen Deest € 50 

8 G. Hamstra en Zoon Harderwijk € 100 20 Comb. Seelen Borne € 50 

9 A van Gelderen Ameide € 100 21 Eric Haal Zeewolde € 50 

10 J.&J. Kikkert Westerhaar € 100 22 Bas Jansen Zutphen € 50 

11 Angelique vd Dragt Harderwijk € 50 23 C. van Wijk en Zn Benschop € 50 

12 Tim Hage Woerden € 50 24 J.Hommes en Znn Akersloot € 10 

        

 
Attractie 2 Bergerac 
 

Nr. Naam Woonplaats Bedrag Nr. Naam Woonplaats Bedrag 

1 J.Hommes en Znn Akersloot € 350 11 Rekker-Westra Berlikum € 50 

2 A van Gelderen Ameide € 250 12 A. Witkamp Harderwijk € 50 

3 Comb. Bosman Doetinchem € 150 13 W.G.H.Peer Millingen ad Rijn € 50 

4 L.Roodbeen Renkum € 100 14 C. van Oeveren Overberg € 50 

5 C.A. van der Poel Noordwijk  € 100 15 F.P. Brukman Soest € 50 

6 van Ommen Koops Wezep € 100 16 Comb van Bekkum Geldermalsen € 50 

7 J. Willems Nijverdal € 100 17 A. Jochemsen & Znn Bennekom € 50 

8 Jan Grootoonk Bant € 100 18 J. Hanssen Erlecom € 50 

9 Coen Brugman Luttelgeest € 100 19 J.W.B Bruins Ulft € 8 

10 Bas Jansen Zutphen € 100     
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Gewonnen extra prijzen Bergerac 
 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal J. Hanssen, Erlecom www.duivendirect.nl 

  Vispakket t.w.v. 90,00 J. Hanssen, Erlecom Vishandel de Vakman 

2 Vleespakket NJ Koenders, Westervoort Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 DHP Cultura pakket  A. van Duynhoven, Middelaar DHP Cultura 

4 Travi-basic pakket Comb Dam-Bis-Sten, Almere Travipharma BV 

5 Doos bloembollen J.Hommes en Znn, Akersloot Louis Vollebregt 

10 Versela Laga pakket O. Pals, Bovenkerk Versele Laga NV 

45 Zak Voer Bas Jansen, Zutphen Harjac B.V 
    

     
 Vluchtsponsor: 

 

  E-bike/fiets poule     

      

  
 2 Electrische fiets NJ Koenders, Westervoort 
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Eindstanden en winnaars geldprijzen Middaglossingen 

Kampioenschapsponsor: 
 

 
Nr Naam Woonplaats Punten Geldprijs 

1 Comb J.Hommes en Znn Akersloot 2.998,15 € 500 
2 Comb. Bosman Doetinchem 2.997,74 € 350 

3 NJ Koenders Westervoort 2.992,28 € 250 

4 M.L.C. Jansen Ewijk 2.987,16 € 200 

5 Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt 2.982,08 € 150 

6 A. Witkamp Harderwijk 2.981,42 € 125 

7 A. Roes Ulft 2.975,21 € 100 

8 W.G.H.Peer Millingen a d Rijn 2.964,05 € 100 

9 H Zwiers Den Ham 2.961,59 € 100 

10 A.G.v.d.Walle Beerta 2.959,61 € 100 

11 Tim Hage Woerden 2.956,21 € 75 

12 J.G. Wiering Veenhuizen 2.954,18 € 75 

13 J.G.J. Goossens Lintelo/Aalten 2.946,33 € 75 

14 Bas Jansen Zutphen 2.942,34 € 75 

15 N.J.Tetteroo Purmerend 2.941,26 € 75 

16 J. Hanssen Erlecom 2.937,59 € 50 

17 P. Vreeling Bodegraven 2.916,77 € 50 

18 Piet van Straten Vianen 2.913,02 € 50 

19 T. Koele & Zn Wezep 2.910,34 € 50 

20 G.J.A. de Klerk Almere-Buiten 2.903,21 € 50 

21 Comb. ten Cate Hattemerbroek 2.901,02 € 25 

22 C. Hardeman Breukelen 2.886,68 € 25 

23 C & G Koopman Ermerveen 2.885,19 € 25 

24 F.P. Brukman Soest 2.875,75 € 25 

25 J.W.B Bruins Ulft 2.875,55 € 25 

26 Henri Pander Balk 2.874,23 € 25 

27 Sil van Vliet Ter Aar 2.867,89 € 25 

28 H. van de Roest Zwanenburg 2.866,31 € 25 

29 Henri Hoeks Bovensmilde 2.858,81 € 25 

30 John Hartjes Ulft 2.857,13 € 25 

31 W. Wittebol Oosterwolde 2.855,84  

32 Dick Fijn ´t Loo oldebroek 2.841,86  

33 Nick ter Meer Almelo 2.840,99  

34 Mario de Vogel Bodegraven 2.838,94  

35 A.A.Aalpoel Zutphen 2.836,26  

36 Johanna de Groot Vroomshoop 2.827,98  

37 Comb Vlijm-Foppen Hulshorst 2.825,24  

38 Comb. van den Berg Utrecht 2.817,97  

39 Coen Brugman Luttelgeest 2.812,24  

40 Ton van Velzen Hazerswoude Dorp 2.806,81  

41 G&J Polman Braamt 2.805,59  

42 O. Pals Bovenkerk 2.801,94  

43 L.Roodbeen Renkum 2.797,88  

44 N. de Fouw Bant 2.794,85  

45 H .Wilharms Westerhaar 2.787,29  

46 Hans van Rein Kropswolde 2.783,61  

47 H. Hendriks Vinkeveen 2.781,23  

48 JD Bosma Augustinusga 2.780,75  

49 J. Dekkers Nijverdal 2.774,90  

50 Rob van Moorselaar Wadenoijen 2.766,86  

Alle gewonnen geldbedragen worden rond de datum van de feestmiddag via 

de bank overgemaakt. 
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Criterium der Azen Middaglossingen 

Nr Naam Woonplaats St.V 1e St.V 2e Dax 1e Dax 2e Berg 1e Berg 2e  Totaal 

1 W.G.H.Peer Millingen ad Rijn 995,94 879,10 973,72 963,45 897,04 994,39 5.703,64 

2 T. Koele & Zn Wezep 945,40 973,72 995,35 999,90 784,72 936,72 5.635,81 

3 J.G.J. Goossens Lintelo/Aalten 977,89 941,14 986,74 888,25 981,70 563,03 5.338,75 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Travipharma W.G.H.Peer Millingen ad Rijn 

Theaterbon €75 Travipharma W.G.H.Peer Millingen ad Rijn 

 
     Kampioenschapsponsor: 

 

 

Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee” 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer St.Vincent Dax Bergerac Totaal 
1 Comb. Bosman Doetinchem 6-1280471 999,22 999,72 975,15 2.974,09 
2 H Zwiers Den Ham 5-1303219 981,70 998,80 981,09 2.961,59 
3 J. Hanssen Erlecom 5-1480594 998,64 938,95 1.000,00 2.937,59 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Schermer Hoveniers Comb. Bosman Doetinchem 

Theaterbon €75 Schermer Hoveniers Comb. Bosman Doetinchem 

 
 

 Kampioenschapsponsor: 
 

 

Beste duif afgelopen 3 jaar Middaglossingen 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer  2017  2018  2019  Totaal 
1 H .Wilharms Westerhaar 3-1779585 1.965,87 2.692,59 2.787,29 7.445,75 
2 Kees Niesten jr Heemskerk 5-1589558 2.598,00 2.836,14 1.990,28 7.424,42 
3 H Zwiers Den Ham 5-1303219 998,10 2.980,23 2.961,59 6.939,92 

 
Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Gebr. Jacobs H .Wilharms Westerhaar 

Theaterbon €75 Gebr. Jacobs H .Wilharms Westerhaar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Winnaars Criterium der Azen Middaglossing bij 

Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018: A.G. v.d. Walle, Beerta 
2017: Comb.de Gunst, 't Harde 
2016: Bas Jansen, Zutphen 
2015: Jaap Mazee, Ens 

2014: Gebr. Holleman, Tienhoven 

Winnaars Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp 

Trofee” bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 

2018: H. Zwiers, Den Ham 
2017: J. Hanssen, Erlecom 
2016: G.J. van Vilsteren, Zwolle 
2015: Cees Nijdeken, Rijssen 

2014: Piet van Straten, Vianen 

Winnaars beste duif afgelopen 3 jaar Middaglossing 
bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018: Comb. Steenbeek & Zn, De Bilt 
2017: B. v Holland en Zn., Ede 
2016: John Hartjes, Ulft 
2015: Gerard Griffioen, Zevenhoven 

2014: H. Hullegie & Znn, Dedemsvaart 
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Sponsorprijzen Middaglossingen 

 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen bokaal Bouwbedrijf de Groot Comb J.Hommes en Znn Akersloot 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord Comb J.Hommes en Znn Akersloot 

  Samsung Galaxy Tab A Stichting Marathon Noord Comb J.Hommes en Znn Akersloot 

2 Kristallen bokaal Bouwbedrijf de Groot Comb. Bosman Doetinchem 

  Design lamp,speaker,cooler Stichting Marathon Noord Comb. Bosman Doetinchem 

3 Kristallen bokaal Stichting Marathon Noord NJ Koenders Westervoort 

  Fresh 'n Rebel Clam koptelefoon Stichting Marathon Noord NJ Koenders Westervoort 

4 BLT pakket BioLugecolTeam M.L.C. Jansen Ewijk 

5 Mega waardecheque twv €100 Deil Electronics Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt 

6 Vispakket t.w.v. 90,00 Vishandel de Vakman A. Witkamp Harderwijk 

7 Blaupunkt Bluetooth speaker Stichting Marathon Noord A. Roes Ulft 

8 Opleermand Leo Pronk W.G.H.Peer Millingen a d Rijn 

9 Opleermand Leo Pronk H Zwiers Den Ham 

10 3 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV A.G.v.d.Walle Beerta 

11 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Tim Hage Woerden 

12 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. J.G. Wiering Veenhuizen 

13 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. J.G.J. Goossens Lintelo/Aalten 

14 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. Bas Jansen Zutphen 

15 2 zakken Beyers voer Beyers Granen N.V. N.J.Tetteroo Purmerend 

16 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord J. Hanssen Erlecom 

17 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord P. Vreeling Bodegraven 

18 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord Piet van Straten Vianen 

19 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord T. Koele & Zn Wezep 

20 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord G.J.A. de Klerk Almere-Buiten 
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Comb. Jan Hommes en Zonen, Akersloot, kampioenen Middaglossing 2019 bij SMN 
 
Wij brengen aan de mannen in Akersloot een tweede bezoek dit jaar. Tijdens het seizoen waren we reeds bij hun 
voor het winnen van het combinatie klassement St. Vincent en Barcelona, De Herman van der Velden trofee. Nu 

blijkt dat ze ook de Middaglossingcompetitie gewonnen hebben.  

Wanneer je vraagt waar ze het meest trots op zijn vertellen ze gelijk dat ze het enige hok aan de westkant zijn in 
de top 10 van Marathon Noord Middaglossing. Dus ondanks de overheersing in 2019 van het oosten toch de titel 
weggekaapt de hebben. Al tijdens het thuiskomen van de Bergeracduiven hadden de mannen al berekend dat ze 
waarschijnlijk op de bovenste trede van 
het podium zouden komen.  
 

Verder vult vader Jan aan dat ze in de 
Fondclub Noord-Holland onaangewezen 
maar 42 punten hebben verloren op 6 
vluchten. Op deze vluchten waren totaal 
3000 punten te behalen en er werden er 
2957,3 behaald.  

Ze spelen alle marathonvluchten, dus 
ochtend- en Middaglossing. In 2018 
hadden ze een topjaar met een nationale 
overwinning op Perigueux, 2e nationaal 
en internationaal Perpignan, de beker 

van Vlaanderen, Champions league, 
Kampioen van Noord- en Zuid-Holland 

enzovoort enzovoort. Kan het nog beter? 
Ze hebben een poging gedaan. In 2019 
dus weer titels behaald welke men nog 
niet behaald had. Waaronder nu 
Kampioen Middaglossing 2019 bij SMN. 
 
Even in het kort wat cijfers 

Op de drie vluchten die tellen voor SMN werden de volgende sectorprijzen behaald door hun getekenden. 
St.Vincent. 29e in Sector 2, 1e getekende en de eerst aankomende duif. 
Dax 8e in Sector 2, 2e getekende en de eerst aankomende duif. 
Bergerac 7e in Sector 2, 2e getekende en de eerst aankomende duif. 
 
We gaan in deze reportage het jaar doornemen. Want met een vliegploeg van ongeveer 210 duiven komt hier veel 

planning bij kijken. Door de vele successen zijn de mannen ook veel van huis om gehuldigd te worden. Wanneer u 
meer wilt weten over de combinatie dan kunt U dat lezen in de reportages van 2018 en 2019.  

 
Het seizoen 
Het nieuwe seizoen begint halverwege november. Dan worden de kwekers geënt met dode paratyfus entstof. Na 
deze enting worden de duiven nauwlettend geobserveerd of er afwijkingen zijn.  Zijn deze er, dan worden deze 
verwijderd. Deze enting is altijd een 4 tot 5-tal weken voor de koppeling van de kwekers.  

Wanneer het weer gunstig is en de mannen tijd 
hebben worden de kwekers gekoppeld. Dit kan 
gebeuren vanaf half december maar wordt ook wel 
eens gedaan vlak voor kerst. De eerste 3 ronden van 
de kwekers zijn voor eigen gebruik.  
Ook worden de toekomstige jaarlingen over de 
hokken verdeeld, zodat ze aan het hok kunnen 

wennen.  
Ook worden in december alle duiven ontwormd. Met 
2x een pil om de 14 dagen van 2 verschillende 
leveranciers, maar altijd 1 van Belgica de Weerd. 
Ook worden dan de duiven gespoten en gedruppeld 
met U200 tegen de luizen. Natuurlijk wordt er 

regelmatig gecontroleerd tijdens het seizoen op 
luizen en indien nodig ingegrepen.  
Het nieuwe jaar 
In het nieuwe jaar worden de vliegers in januari 
geënt met dode paratyfus entstof en worden de 
duiven gescheiden. Vanaf half februari worden de 
duiven losgelaten en mogen ze ongedwongen trainen. 

In het begin wordt dit hok voor hok gedaan om de 
jaarlingen over te wennen naar het goede hok. Er wordt goed opgelet welke duiven er moeilijk overwennen, want 
dat is een slecht teken vinden ze. De duiven moeten snel hechten aan het nieuwe hok en dus ook aan het 
binnenkomen op het nieuwe hok. De duiven worden ‘snachts niet buiten gelaten. Wanneer de duiven zijn 
overgewend gaan de doffers en duivinnen gescheiden los en maar niet meer hok voor hok.  

1e duif van Dax, 14-948 
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Eind maart wordt de gedwongen training ingevoerd en opgevoerd naar 30 minuten om de conditie op te bouwen. 
Ook worden de duiven door de duivenarts onderzocht. Dit kan zijn in Kockengen, maar kan ook zijn als hij ergens 
in de omgeving op een vereniging aanwezig is. 
Wanneer het weer goed is gaan de duiven vanaf de eerste opleer mee. Tot de koppeling rond half april zijn ze dan 

al 2 tot 3 keer gescheiden mee geweest. Wanneer het kan gezien de vluchtomstandigheden en conditie gaan de 

duiven op eieren dan 4 tot 5 keer mee in twee weken. Dus zaterdag, woensdag, zaterdag, woensdag, zaterdag. 
De eieren gaan in de broedmachine. Wanneer de eieren uitgekomen zijn gaan de duiven om en om mee. Dan 
worden alle mogelijkheden bekeken waar er ingekorfd kan worden. Dus afdeling, fondclub, Soest, Giesbeek, 
Kruiningen, Velddriel of IJsselstein worden benut om de duiven in te korven, als het maar 1 nacht mand is. De 1e 

dagfond wordt zeker niet ingekorfd in de Afdeling, 
maar dan gaan de duiven op een groot jong mee in 

Hank naar 500 kilometer. Bij de terugkomst wordt 
er begonnen met een geelkuur en wordt de 
dierenarts weer bezocht voor een onderzoek. Dit is 
ongeveer 2 tot 3 weken voor St. Vincent.  
 
Na deze dagfond worden de duiven gesplitst. De 

jaarlingen en de duiven voor Barcelona en verder in 
de planning krijgen nog een tweede dagfondvlucht. 
Hierna worden de duiven regelmatig gelapt met de 
Pyreneeënclub in Egmond. Dat is een vlucht van 
100 kilometer per week. Een week voor de 

inkorving blijven de duiven thuis. In de tweede 
helft van het seizoen krijgen de duiven dan ook een 

week voor inkorving een geelpil toegediend.  
De duiven worden door hunzelf niet gelapt. Alleen 
zoals dit jaar dat het extreem warm is en de duiven 
niet trainen. Dan worden de duiven gelapt in plaats 
van de training op 50 km.  
Enkele dagen na Perpignan wordt de selectie 
doorgevoerd en worden jaarlingen dan verplaatst 

naar de hokken waar ze de rest van hun vliegcarriere gaan wonen.  
De eerste 2 tot 3 ronde jongen duiven worden opgeleerd met het jonge duiven programma. De overige rondes 
worden ingekorfd op de natoer, fondclub of waar men maar in kan korven van oost tot west. Er wordt een schema 
gemaakt van de mogelijkheden die er overal in Nederland geboden worden.  
Dit zijn ongeveer grofweg de 12 maanden van een duivenjaar bij de combinatie Hommes en Zonen.  
 

Slotwoord 
René en ik waren nu voor de derde keer op reportage bij een zeer gedreven combinatie die er erg veel voor doen. 

Er wordt een strak systeem gehanteerd wat in de loop der jaren is bijgeslepen. Er wordt her en der wat bijgehaald 
en uitgetest. Op deze manier hebben de mannen een hok opgebouwd dat onder alle vluchtomstandigheden kop 
kan vliegen op alle marathondisciplines.  Ook bij hen gingen in 2019 ervaren en bewezen duiven verloren en 
stonden er toch weer andere op. Ook in Akersloot heeft men last gehad van de onregelmatige vluchten in 2019. 
Maar toch werden er weer topprestaties geleverd. Op dit moment is dit één van de sterkste allround 

Marathonhokken van Nederland.  
 
Mocht u verder nog informatie over deze combinatie zoeken, kijk eens bij de reportages van 2018 in het 
kampioenenboek van 2018 of op onze site of bij de reportage over de Herman van der Velden trofee. 
 
Mannen, het was ons een genoegen en tot in Doetinchem! 
 

Auteur 
Arjan van Gent  

 
  

1e duif van Bergerac 17-381 
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Combinatie Bosman uit Doetinchem 2e kampioen Middaglossing en winnaar Hans Eijerkamp trofee  

Op een mooie zomeravond hadden Mike en 
ondergetekende een afspraak bij John Bosman uit 
Doetinchem. De reden van ons bezoek is dit keer dat 

de combinatie Bosman winnaar is geworden van het 2e 
kampioenschap Middaglossing. Daarnaast winnen ze de 

Hans Eijerkamp trofee (winnaar beste duif 
Middaglossing). De combinatie bestaat al heel veel 
jaren, John samen met vader Harry wonnen in 2008 
een eerste nationaal op St. Vincent met hun 
weduwnaar ‘Jory’. Daarnaast vloog deze doffer destijds 
nationaal ook een 39e Montauban en een 23e 
Bordeaux. Hiermee kroonde ‘Jory’ zich niet alleen tot 

beste duif op de Middaglossing maar bezorgde hij Harry 
en John eigenhandig het 1e kampioenschap 
Middaglossing in onze competitie. In 2013 waren we 
ook op bezoek bij deze topmelker, toen helaas zonder 
zijn vader Harry die in 2011 is overleden. De doffer van 
2005 de “438” was toen bij SMN de beste duif op de 

Ochtendlossing over drie jaar. Zolang ik deze 
combinatie ken spelen ze al op alle marathonvluchten 

inclusief de nodige Z.L.U vluchten en dit dus niet 
zonder succes. 
Vlak bij de watertoren aan de Leliestraat staat het 
vijftien meter lange dumo tuinhok van John. In de tuin, 
in het bijzijn van Henk van Til, hebben we een tijdje 

zitten melken en hebben het afgelopen seizoen 
besproken. Henk is de vaste duivenmaat van John en 
als John er niet is staat Henk altijd voor hem klaar. Dit 
jaar heeft John die nu in combinatie met zijn moeder 
speelt (daar zitten de kwekers) een erg goed jaar 
gehad. In onze competitie kom je hem op verschillende 
plekken tegen. 

1e Duifkampioen Middaglossing 2019 
2e Kampioen Middaglossing 2019 
2e Duifkampioen Ochtendlossing over de laatste drie jaar 
8e bij het Criterium der Azen Middaglossing 2019 
14e Supercup 2019 

 

Het verhaal van ‘Evert’ die het dit jaar flikte om er elke keer weer te zijn. 
Als jong (2016) heeft deze doffer de jonge tour doorlopen maar viel niet echt op. Als jaarling was hij van 
Periqueux te laat en op Orange kwam hij na twee weken weer terug op zijn hok. Aangezien John alle duiven, mits 
ze gezond blijven, tot twee jaar een kans geeft mocht de doffer ook blijven. In 2018 werd hij weer gespeeld op 
Periqueux 1 en speelde een 57e. Toen kwam Orange en hier was hij 109e en op de tweede Periqueux was hij 91 
nationaal in sector 3. Het waren 3 kopprijzen onder extreem zware omstandigheden in 2018 en hiermee werd 
‘Evert’ al 16e marathonduif van Nederland. In 2019 wint ‘Evert’ een 30e, 22e en een 307e nationaal (Sector 3). 

Zo zie je maar dat er altijd uitzonderingen zijn die niet opvallen en een tweede kans verdienen.  Aangewezen was 
er in de competitie van Marathon Noord dit jaar geen betere met een 8e, 13e en een 71e positie op de drie 
nationale vluchten. De combinatie Bosman wint hiermee de Hans Eijerkamp trofee, de beker voor de beste duif op 
de Middaglossing van SMN in 2019. Na ‘de Jory’ winnen ze deze prestigieuze titel nu dus voor de 2e keer. 
 
Vorig jaar werd er bij “De Mac” in Doetinchem een hele hoge paal geplaatst met daarop een enorme M, als je bij 
John achter thuis voor zijn hok staat zie je hem duidelijk. Evert kwam dit jaar van elke vlucht precies uit die hoek. 

Dus ik zei al De rode Big Mac is een toepasselijke naam, maar hij had de naam Evert al gekregen, ter herinnering 
aan een overleden oom van John. In de afstamming van ‘Evert’ vinden we de oude lijnen van John terug, o.a zijn 

17e nat. Barcelona duivin, de rode lijn van zijn duivenmaat Henk van Til, Jory en de Vale (vader van 1e NPO 
Aurillac 2015 en 1e NPO Periqueux 2016). ‘Evert’ ging overigens met nog acht oude pennen de mand in op 
Bergerac. Hoe dat zo kwam kon John niet verklaren. Voor het raam van de weduwnaars zit een wit doek en 
stroom heeft John niet op de hokken, dus bijlichten of iets dergelijks is niet van toepassing.   

 
2e kampioen Middaglossing 2019 
John is dit jaar 2e kampioen geworden op de Middaglossing door twee topnoteringen van ‘Evert’ en  op Bergerac 
was het de 2017-1024477 ‘Talent 77’ die een 74e nationaal won. Als 2e getekende met een 16e plek bij SMN 
zorgde de 477 voor de punten. Deze prachtige kras doffer was dit jaar 426 nat. op St.Vincent en 193e op Dax. 
Van deze topper gaan we zeker nog meer horen aankomend jaar.  Zijn afstamming is er eentje om een puntje 
aan te zuigen. De vader ‘193’ is een bewezen kweker en komt van Cor de Heijde.  De 193 is nog een 

achterkleinzoon van de alom bekende Klamper (84-149) en Don John (99-031) van Cor de Heijde uit Made. Zijn 
moeder is de 05-420 (Dochter Mister Bergerac x Gouden Blauw) Deze 05-420 vloog o.a. 58e Nat. Montauban, 76e 
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Nat. St.Vincent en 106e Nat. Tarbes in één jaar 
(2009). De 193 is tevens de grootvader van Harry 
(1e NPO Periqueux 2016 en 4e NPO Orange 2016) 
en van Kathy (1e NPO Periqueux 2015).  De moeder 

van de  477 (Jeltje) komt van Jelle Jellema. Ze is 

een dochter van ‘Moos’ (o.a. vader van Hunter en 
Blauwe Benno) van Harold Zwiers x Klein 
Kweekstertje van Jelle. Jeltje zoals ze heette werd in 
Doetinchem opgevangen en zat in een konijnenhok, 
John had de sterk vermagerde duivin bij de 
opvangers opgehaald en haar opgegeven bij Jelle. 

Hij mocht haar houden, later bleek ze een halfzus te 
zijn van Silvie (3e internationaal Barcelona in 2014).  
Je kunt het slechter treffen.     
 
Ik vroeg John of hij dit jaar nog wat nieuws of iets 
anders heeft gedaan, het antwoord was eigenlijk 

niet, behalve dan dat hij dit jaar een ren aan het 
hok heeft gezet voor de jonge garde. Hij is dit jaar 
gestart met meer duiven dan gewoonlijk door weinig verliezen met de jongen van vorig jaar. Na ze flink aan de 
tand gevoeld te hebben ging hij met ruim honderd vliegduiven het voorjaar in.  Omdat hij drie hokken voor de 
doffers en twee voor de duivinnen nodig heeft was er gebrek aan hokruimte. Vandaar ook de uitbreiding van de 

ren.   
 

Dit jaar heeft wel de nodige veren gekost maar waar was dat niet het geval. Hij heeft de vliegers gekoppeld in 
februari, de duiven hebben een keer wat tegen het geel gehad en vanaf half juni hebben alle duiven Bio Lugecol in 
het drinkwater gehad.  John is iemand met veel geduld maar als hij eenmaal aan het spelen is gaan ze elke week 
de mand in. Hij schroomt niet om de overjarige duiven vier keer en de jaarlingen drie keer te spelen. De hele club 
werd op weduwschap gespeeld tot en met de laatste vlucht Bergerac. Wat mij opviel is dat zijn duiven op 
weduwschap sneller herstelden dan de nestduiven die ik thuis heb zitten, ze verspillen op het hok geen energie 
buiten de dagelijkse trainingen om. Toch weer een punt om daar van de winter eens over na te denken. 

 
Voor John is de huldiging dit najaar in Doetinchem een thuiswedstrijd van de superboeren de club waar hij 
geregeld heen gaat. Geniet van je successen en de komende huldigingen en bedankt voor je gastvrijheid. 
 
Auteur 
Patrick Sticker     
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Nico-Jan Koenders 3e kampioen Middaglossing Marathon Noord 

Nico-Jan Koenders kennen we allemaal als de man die al jaren tot de top van Nederland behoort op de 
snelheidsvluchten en eendaagse fond. Als je op je erelijst o.a. hebt staan: beste liefhebber van Nederland, 
Nationaal kampioen jonge duiven, winnaar eendaagse fondspiegel klassement 3 jr, categorie 4 en 5 winnaar 

eendaagse fondspiegel, 7 NPO overwinningen hebt behaald, een Olympiadeduif hebt mogen afvaardigen en alle 1e 
kampioenschappen in de afdeling al hebt gewonnen, dan behoor je tot de buitencategorie in onze sport. 

In 2017 begonnen met jonge fondduiven en nu, in zijn debuutjaar bij Marathon Noord, ook direct op het podium 
eindigen bij de Middaglossing is een prestatie van formaat. Het bewijst opnieuw dat hij een top liefhebber is die in 
staat is om zijn duiven tot grootse prestaties te motiveren. 
 

De liefhebber 
Van jongs af aan leerde Nico-Jan om te gaan met 
vogels welke zijn vader achter thuis had zitten. De 

structuur van het omgaan met dieren is hem met de 
paplepel ingegoten. Nico-Jan zegt hierover. ‘Een duif 
vliegt goed als deze zich prettig voelt in zijn 
territorium. Met een goede training komt dan de vorm 
ook. Je ziet duiven veranderen. Als melker moet je 
kunnen herkennen of een duif het naar zijn zin heeft. 

Het is aan mij om het beste uit mijn duiven te halen’. 
Zijn vader had vroeger voor zijn trouwdag al duiven 

alleen is hij ermee gestopt want moeder Koenders 
vond het maar niks die postduiven. Als 14 jarig jochie 
mocht Nico-Jan in 1979 zich aanmelden bij een 
duivenvereniging. De voorwaarde was wel dat hij eerst 
zijn school moest afmaken alvorens hij aan de vluchten 

deel mocht nemen. 3 Jaar later werd Nico-Jan al 
generaal van zijn vereniging.  Enkele decennia lang is 

de familie Koenders (we mogen vader en zoon Niek hierbij niet vergeten) uiterst gedisciplineerd, gemotiveerd, 
planmatig, intensief tot in de perfectie bezig geweest met de begeleiding en het coachen van hun duiven. Het 
heeft hen vele overwinningen en titels gebracht. Hard spelen op de snelheidsvluchten en structureel succes 
hebben komt niet vanzelf. Uiteraard moeten de hokken goed zijn en de duiven ook.  Maar je moet er ook heel veel 
energie insteken. Oog voor detail hebben en je kunnen verdiepen in het karakter en gedrag van elke duif 

afzonderlijk wil je succesvol zijn en blijven. 
Begonnen als vertegenwoordiger maar inmiddels als commercieel eindverantwoordelijke werkzaam bij Versele 
Laga is Nico-Jan doordeweeks al vroeg van huis. ’s-Morgens om half acht zit hij in de auto en het is vaak al 18.30 
uur voor hij weer thuis is. Het drukke werkzame leven, het feit dat zijn ouders in 2014 zijn overleden en zoon 
Niek op zichzelf woont zorgden ervoor dat hij eind 2016 een andere invulling/uitdaging zoekt. Fond spelen vond 

hij altijd al mooi en hier heeft hij in het verleden ook goed op gedraaid. Zijn eerste NPO overwinning was zelfs op 

Brive!  
 
De start met de fond duiven. 
In de winter van 2016 zat Nico-Jan samen met Michel Verweij en Simon Kuipers in een duivenforum bij de 
Fondclub Betuwe-Waal-Rijn-Combinatie. De vragen gingen bijna allemaal aan hem voorbij en gingen over de 
overnacht. Nico-Jan dacht bij zichzelf waarom zit ik hier…… denken ze soms dat ik geen overnacht kan spelen. Op 
de feestavond van de Afdeling kwam Eef van Aalten uit Huissen bij Nico-Jan en hij wilde graag wat eendaagse 

fondduiven. Ze kwamen tot een deal; Eef kreeg jongen van Nico-Jan en in het voorjaar van 2017 kwam Eef met 
een mandje met 11 jonge fondduiven bij Nico-Jan achter thuis lopen. Stamkaarten kreeg hij er overigens niet bij, 
eerst moesten ze maar gaan presteren. Naast de duiven van Eef van Aalten zijn er fondduiven gekomen afkomstig 
van A.Saarloos & Zn., Edwin Timmerman (soort H.Hoeks x A.Beens), Henk Klomp en Marcel Jansen.  
Alle jonge fondduiven zijn op het hok samen met de ‘snelle’ jongen gezet. Ze moesten mee in het systeem van 2x 
per dag trainen. Veel rijden, verduisteren en op de deur spelen. Zeker 25x zijn ze als jonge duif de mand in 
geweest en hebben zo veel ervaring opgedaan. Prijs vliegen was er amper bij vaak waren er al 40 van de 50 

snelle alvorens er een paar fondduifjes arriveerden. In 2018 zijn de jaarling fondduiven op weduwschap gespeeld 
op de reguliere programma vluchten en zijn ze slechts 1x op de overnacht mee geweest naar Perigueux. Dit is een 

bewuste keuze Nico-Jan is van mening dat zijn fondduiven moeten uitgroeien en als jaarling al meerdere malen op 
de overnacht spelen ze geen goed doet.  
 
Het systeem van voeren is in 2018 bij de weduwnaars zoals Nico-Jan het al jaren doet. In potjes in de broedbak. 

De hele dag onbeperkt eten. Hier ontstaan echter de eerste uitdagingen t.o.v. zijn ‘snelle’ duiven. In de zomerdag 
gaan de weduwnaars om 5.15 uur los. Nico-Jan is het gewend dat zijn doffers goed trainen bij huis en 
wegtrekken. Hij maakt dan ook elke morgen nadat de weduwnaars los zijn een wandeling met zijn honden en 
houdt de lucht in de gaten of hij ze ziet. Tot zijn verbazing zaten de weduwnaars regelmatig alweer op het dak. 
Hij moest de ploeg zelfs op gang helpen om te vliegen. Met gezondheid had dit niets te maken. Volgens Nico-Jan 
kwam dit doordat fondduiven minder gemotiveerd zijn om te trainen. Ruim voeren was niet goed. Een 
verbeterpunt voor 2019. 
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Seizoen 2019   
Het seizoen 2019 is Nico-Jan gestart met 22 fondkoppels en 14 dagfond koppels. Voorafgaand aan het seizoen 
had hij een schema gemaakt welke duiven op welke vlucht mee zouden gaan. De meerjarige fondduiven zouden 
in principe 2x meegaan op een overnachting en Bergerac zou hij t.z.t wel kijken. Toen de vitesse vluchten 

begonnen werden de fondduiven gekoppeld. De eerste 3 weken zijn de fondduiven doordeweeks meegegeven. 

Daarna zijn ze wekelijks mee geweest met de reguliere vluchten in het weekend.  
Daar waar hij het normaal gewend is als er een duif op de voorhand valt om uit te rekenen hoe laat hij moet 
draaien om deze voor te zitten, is dat op de overnacht toch even anders. Nico-Jan daarover: ‘ik denk dan weleens 
hoe moeilijk kan het zijn. Ik ben het gewend om met de eersten mee te doen. Als je dan zo ’s-morgens al vanaf 
5.00 uur onder het afdek zit te wachten is dat zeer zeker wennen’. Al is het wachten dan wel weer gezellig dankzij 
de vele aanloop die Nico-Jan altijd heeft. 

Het voersysteem voor zijn dagfond duiven was weer net als andere jaren. De fondduiven zijn echter heel schraal 
gevoerd. Pas de laatste 4-5 voerbeurten voor inkorving werden ze opgevoerd. Het trainen bij huis van zijn 
weduwnaarsploeg was weer zoals hij het gewend was. Nico-Jan is ervan overtuigt dat mede door het samen 
trainen en de snelheid van zijn snelheidsduiven de conditie van zijn fondduiven beter is geworden. Bovendien is 
zijn overtuiging dat een fondduif kilometers nodig heeft om in vorm te komen. En hoe verder de afstand is hoe 
bepalender de goede duif is. 

 
Het 3e kampioenschap Middaglossing is in feite 
behaald door 2 rechtstreekse duiven van Eef van 
Aalten uit Huissen. Nico-Jan is hier uiteraard Eef 
super dankbaar voor. 

Zijn duivin 07-1034963 was zijn 2e getekende op 
St.Vincent en zat 37e in de SMN uitslag. De 

weduwnaar 07-1034929 pakt 2 kopprijzen. Op 
Dax 15e bij Marathon Noord en op Bergerac vloog 
deze doffer zelfs een 6e in Sector III hetgeen bij 
SMN de 2e prijs was. Overigens zat deze doffer op 
zijn enige overnachting als jaarling bij de eerste 
100 in afdeling 8 op Perigueux.  
 

Nico-Jan beseft maar al te goed dat hij 3 jaar 
nodig heeft om ergens te komen en het zal met 
pieken en dalen gaan. Om echt terug te kunnen 
vallen op een breed hok met duiven die kunnen 
presteren op de overnacht zal het hem 5 jaar gaan 
kosten. Het is nu eigenlijk nog los zand. Hij heeft 

echter vertrouwen in zijn basis duiven en hier gaat 
hij dan ook mee verder. Zelf zegt hij hierover. ‘Ik ben zo eigenwijs en ik moet mijn eigen soort krijgen met duiven 

die ik motiveren kan. Ik sta nu nog onderaan de ladder. Als ik duiven erbij aanschaf zal ik heel gericht te werk 
gaan. Ga niet blanco nu bijhalen want dat getuigt ook niet van respect voor mijn duiven nu.  Ik ben redelijk 
kieskeurig en ga niet bij 1 jaarse toppers wat bijhalen. De prestaties in 2019 waren leuk maar ik ben nu nog veel 
te kwetsbaar. (in totaal op 7 vluchten korfde Nico-Jan 50 duiven en dit waren ‘slechts’ 17 prijzen). Afhankelijk zijn 
van een enkele vroege duif is niet wat ik wil. Als ik ergens voor ga dan moet het ook gebeuren’.  

 
De toekomst 
Voor volgend jaar heeft Nico-Jan als doel om op de eendaagse en de overnacht het optimale uit zijn duiven te 
halen. De duiven zullen in het begin van het seizoen wel meegaan maar ze hoeven nog niet goed te zijn in het 
begin. Misschien gaat hij ooit alleen de overnacht spelen maar de prestatiegerichtheid in hem zegt nu dat hij dat 
pas gaat doen als hij zeker weet dat hij meedoet met de eersten. Het zegt alles over zijn gedrevenheid en 
winnaars mentaliteit. De toekomst zijn ook zijn jonge duiven van 2019. Deze heeft hij dit jaar op een apart hok 

gezet en op de natour gespeeld. Van de 40 gekweekte jonge duiven zijn er nu nog 34(!) over.  
Taartvluchten doet hij niet aan mee. Dit is volgens hem een verplaatsing van het probleem om jonge duiven te 
verspelen. De angst van het verspelen van de toekomst moeten we van ons afzetten. Worden jonge duiven zoveel 
slimmer door met een klein groepje duiven naar huis te vliegen? Of door ze 2 nachten mand te onthouden? Ik 
denk dat hoe vroeger je ze speelt hoe slimmer ze worden. Bovendien wil ik altijd competitie. 
 

Tot slot 
Ik heb tijdens mijn bezoek genoten van de gedrevenheid en passie die Nico-Jan heeft voor zijn duiven. Hij heeft 
een duidelijk doel voor ogen en houdt vast aan zijn systeem. In huize Koenders geniet men en beleven ze veel 
plezier aan de duiven. Men betrekt de hele vriendengroep van zoon Niek er zelfs bij maar daarover wellicht in een 
volgende reportage meer. Dat die er gaat komen is net zo zeker als dat Nico-Jan tot de top van Nederland gaat 
behoren op de overnacht. Het is een kwestie van tijd. 
 

Auteur 
Mike Freriks    
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Wim Peer uit Millingen aan de Rijn, winnaar Criterium der Azen Middaglossing 

Slechts 3 vluchten tellen bij de competitie van Marathon Noord en dit zijn wat betreft de Middaglossing: 
St.Vincent, Dax en Bergerac. Als u zich bedenkt dat er in totaal 403 liefhebbers hebben gestreden en er slechts 4 
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. Het 
is dit jaar de 72-jarige Wim Peer uit Millingen aan de Rijn die met de titel aan de haal gaat. Met in het verleden al 

klasseringen op plek 8,7 en 2 in de competitie op de Middaglossing is Wim ook geen onbekende bij SMN. 
 

De liefhebber 
Wim is met zijn 72 jaren jong  distributeur bij de 
Persgroep en werkt  nog met liefde zo’n 20-25 uur 
per week.  Samen met zijn vrouw is hij al vroeg in 
de ochtend (03.30 uur begint voor hen de dag) in 

de weer om ervoor te zorgen dat de mensen  de 
kranten tijdig in de brievenbus hebben liggen. Het 
is leuk, plezierig werk houdt hem jong en je moet 
toch bezig blijven. Na het werk voor de Persgroep 
zijn de duiven aan de beurt.  Daar waar hij 10 jaar 
geleden overigens veel fanatieker bezig was met de 

verzorging van zijn duiven, 6-7 uur per dag, is dat 
vandaag de dag nog ‘slechts’ 2 uurtjes.  

Op zijn 15e is Wim al begonnen met duiven 
aangestoken door zijn broertje die sierduiven had. 
12 jaar geleden is hij verhuisd en kon hij bij zijn 
nieuwe huis geen duiven houden. Alle duiven zijn 
weggedaan. Zijn beste duif de ‘07’ welke 2x op 

teletekst heeft gestaan verhuisde naar Nico 
Meuwsen. Voorwaarde was wel dat Wim er 2 jongen uit terug kreeg als hij weer zou beginnen met duiven.  Een 
jaar na zijn verhuizing  kreeg Wim de kans om dichtbij huis weer te beginnen met duiven. Nico kwam de 
gemaakte afspraak netjes na en Wim kreeg 2 mooie jongen . Afgelopen winter kon Wim nog dichter bij huis 
(loopafstand 1 minuut) duiven houden. Alle duiven werden overgewend (100 meter hemelsbreed)  naar het hok 
van een oud-liefhebber die vanwege ziekte geen duiven meer kan houden. Bij het oppassen van de duiven zit 
Wim nu zelden alleen en zijn deze lieve mensen er altijd gezellig bij.  

 
Duivenbestand en accommodatie 
Wim behoort tot de kleine liefhebbers. In de winterdag huizen er totaal slechts 22 duiven op zijn accommodatie 
van 6 meter hok + rennen en bestaande uit 3 afdelingen. Kwekers heeft hij overigens niet. Overdag zitten de 
duiven in de winter verplicht in de ren. Ze kunnen en mogen het hok niet in.  

Eind februari koppelt hij zijn duiven. Als het vluchtseizoen begint gaan de weduwnaars vanaf het begin van de 

vluchten  mee. Ze moeten kilometers maken. Verder  is de verzorging simpel: 2x per dag los en dan verplicht 
trainen een half uur tot 3 kwartier. Als de duiven goed zijn zie je ze even goed wegtrekken en zit de gang er 
behoorlijk in. Je moet ook niet teveel doen aldus Wim, het gaat immers om de goede duiven. Hoe meer je doet 
hoe slechter het gaat.  
Medisch is het ook vrij simpel al is het misschien wel opvallend dat Wim al jaren in de winterdag met Baytril uit 
Polen 15 dagen kuurt tegen Paratyfus. Bij het koppelen krijgen de duiven een 10-daagse kuur tegen het geel. Bij 
thuiskomst van de vlucht zit er iets voor het geel in het water maar dat is wel op natuurlijke basis. Dit is eigenlijk 

de medische begeleiding.  
 
Criterium der Azen 
Zoals gezegd gaat het in dit kampioenschap om zoveel 
mogelijk getekende duiven te draaien. Als je bedenkt dat 
er slechts 26 duiven zijn die op alle 3 middag klassiekers 
prijs vlogen in onze competitie. Hoe bijzonder is het dan 

dat je als enige liefhebber 2 duiven bezit die dat dit  jaar 
presteerden. Het zijn beide doffers en afstammelingen 

van de eerdere genoemde jonge duiven  uit de ‘07’ en uit 
een doffer (Aarden soort) via zijn broer welke ooit 
steenvroeg zat op Bergerac.  Wim is overigens wars van 
commercie maar ook van stamkaarten vandaar de 

summiere gegevens. 
De 15-1480930 vliegt in 3 jaar tijd nu 9 prijzen op de 
overnacht. Vorig jaar werd deze doffer zelfs 4x gespeeld 
en vloog even zo vaak prijs. Nu in 2019 klasseert hij zich 
achtereenvolgens als 29e , 73e en 144e bij Marathon 
Noord 
Met de 15-1480943 bezit Wim nog een kanjer van een 

doffer. Als jaarling al direct 2x prijs op Orange en Perigueux vloog deze prachtige doffer als 2-jarig direct vroeg op 
zowel St.Vincent als op Dax. Dit jaar klasseert hij zich als 156e op St.Vincent, 86e  op Dax en 34e op Bergerac. 
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Met deze klasseringen wint Wim dit jaar de Criterium der Azen bij Marathon Noord. Tevens is hij 8e Kampioen 
Middaglossing geworden Een prestatie om trots op te zijn. 
 
Duivensport  

Wim heeft over een aantal zaken een uitgesproken mening en steekt zijn ongenoegen over het reilen en zeilen bij 

de NPO ook niet onder stoelen of banken.  Zijn vereniging heeft moeite om elke week het benodigde aantal 
inkorvende leden bij elkaar te krijgen. Als de NPO het verplichte aantal inkorvende leden gaat verhogen zal zijn 
vereniging ophouden te bestaan. Er is geen liefhebber die naar Nijmegen gaat inkorven. Wim gaat er maar vanuit 
dat het verhaal niet waar is over verplicht klokken op een door de NPO bepaald electronisch systeem want dat 
gaat anders ook leden kosten. Ik ben blij met het electronisch constateren maar het heeft ook al een hoop kapot 
gemaakt. We vergeten wel eens dat de duivensport een sport van de arbeiders is. Het moet niet een commerciële 

sport worden met mega hokken. Grote liefhebbers doen veel voor de sport maar maken ook veel kapot is zijn 
mening. 
Het mooie aan de duivensport is naast de successen ook voor Wim de maandelijkse bijeenkomst met totaal 7 
liefhebbers uit de regio. Om en om komen ze bij elkaar over de vloer om te praten over hun geliefde hobby.  Dat 
het er hier heel gezellig aan toe gaat zult u begrijpen en het is toch ook prachtig dat je zo met elkaar plezier 
beleeft aan de sport. 

 
Wim bedankt voor je openhartigheid en de gezellige uurtjes. Tot de 26e dan mag je opnieuw het podium betreden 
en genieten van je huldiging. 
 
Auteur 

Mike Freriks 
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Henri Wilharms, Westerhaar, Duifkampioen over 3 jaar Marathon Noord Middaglossing 

Duifkampioen over drie jaar … een prachtig kampioenschap. Een duif die in drie jaar op drie vluchten per jaar 
heeft geschitterd. Weinig duiven is dat gegeven. In drie jaar driemaal drie prijzen winnen lukt nog wel, zeker als 
de liefhebber de duif speelt als hij of zij goed is. Er zijn immers genoeg vluchten om te kiezen. Is de goede duif 

voor een vlucht wat minder, dan kan er worden afgeweken naar de week erop. Dit laatste geldt niet voor het 
kampioenschap bij de Marathon Noord. Hier moeten binnen een jaar de prijzen worden verdiend op de drie 

klassiekers van de Middaglossing (St. Vincent, Dax en Bergerac). Op deze vluchten moeten de duifkampioenen 
knallen … een uitwijkmogelijkheid is er niet. Uit deze inleiding kun je dus heel goed concluderen dat de winnaar 
van dit kampioenschap in het bezit is van een topduif. Dat is zeker waar! De topduif over de jaren 2017-2019 is in 
het bezit van Henri Wilharms uit Westerhuis. Een sympathieke liefhebber die altijd op zoek naar een goede duif 
met prestaties. 

 
De liefhebber 

Henri Wilharms is 56 jaar en in het dagelijks leven 
al 30 jaar beveiligingsbeambte bij het Ministerie 
van Defensie. Hij is als 6-jarig kereltje begonnen 
met postduiven. In de familie Wilharms zaten 
genoeg duivenmelkers en duiven leek hem op die 
jonge leeftijd ook wel leuk om te hebben. Door de 

liefde voor duiven van de jonge Henri raakte Pa 
Wilharms ook besmet met de duivenbacil. Hij ging 

ook starten met duiven. Hij is nu 81 jaar en is drie 
jaar terug uiteindelijk gestopt. Hij leeft nog steeds 
met zijn zoon mee. 
Door zijn werk is Henri op zoek gegaan naar een 
duivensportbeleving die minder intensief is. Dat 

werd de marathonduivensport. Een minder lang 
seizoen en minder belangrijke vluchten. Meer 
ontspanning … Hij staat nog steeds achter zijn 
keuze! 
 

 
Stamopbouw 

In de ‘tijd van programmavluchten’ was de basis van zijn duivenstam de duiven van plaatsgenoten Comb. Niks en 
Hans Uitslag uit Vriezenveen. Deze programmaduiven spelen nog steeds een rol in de huidige marathonstam. Na 
zijn overschakeling zijn deze duiven, die de marathonvluchten goed aankonden, gebleven. Dit is aangevuld met 
duiven van Dick ten Cate Hattemerbroek en Guus van Aken uit Wijk bij Duurstede. De meeste duiven kwamen via 
Comb. Vierhouten (Nunspeet). Zij hadden een kruising tussen de Jonge Witbuik, via Guus van Aken, en de Goede 

Vale van Dick ten Cate. Daar kwamen toppers uit en daar haalde Henri een koppel eieren. Ook kwamen van 

eerdergenoemde liefhebbers rechtstreekse duiven.  Met plaatsgenoot Jan Jasper is met goed resultaat 
samenkweek gedaan met zijn Kampioensduif van de VNCC. Henri over zijn stam: ‘Het zijn misschien niet allemaal 
klinkende namen. Dat is dan ook ondergeschikt aan de vliegkwaliteiten die een duif heeft. De basis moet gewoon 
goede duiven zijn!’ 
 
De duifkampioen over 3 jaar 
De Asduif over drie jaar bij de Marathon 

Noord is ‘De 85’ van 2013. De vader van 
deze kanjer komt uit ‘De 119’ (topper van 
Henri zelf met o.a. de 6e NPO Perigueux) 
met de duifkampioen van Jan Jasper. De 
moeder is een product van het oude 
programmasoort (Comb. Niks en Hans 
Uitslag) met een duivin uit de koppel eitjes 

van Comb. Vierhouten (Van Aken en Ten 
Cate). 

 
Deze kampioen heeft als jaarling twee 
keer gemist. Als tweejarige miste hij de 
eerste keer en de tweede vlucht zat hij in 

het midden van de uitslag. Daarna heeft 
hij nooit meer gemist. 
 
In 2017 won hij zijn mooiste prijs met een 
10e nationaal St. Vincent. 2018 leek niet 
zo’n goed jaar voor hem te worden. Hij 
kwam met het inspelen steeds te laat. Op 

St. Vincent is hij toch gespeeld. Hij zat achter in de prijzen. Henri ging op zoek naar een mogelijke oorzaak. ‘De 
85’ zat altijd op de tochtzolder. Dat is best lastig … als je hem pakken wil. In de winter is dat maar eens 
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dichtgemaakt … na St. Vincent dan toch maar weer open gemaakt. Het resultaat was gelijk goed … de 68e 
nationaal Dax. 
 
Het seizoen 

Henri speelt zijn duiven op weduwschap. Sinds twee jaar heeft hij er een hokje met nestduiven bij. De duiven 

gaan vanaf de eerste vlucht mee. Soms gaat er een duif ook mee op de eerste dagfondvlucht. De voorkeur gaat 
echter uit naar alleen vitesse- en midfondvluchten als voorbereiding. Daar heeft Henri de beste ervaring mee. De 
ervaren duiven gaan drie keer mee op een marathonvlucht en een jaarling in principe een keer. Dit seizoen heeft 
Henri een uitzondering gemaakt. Zijn goede Cahors-duif (8e nationaal) leek op Bergerac zo mooi … die moest 
worden ingemand. Helaas is deze duif op Bergerac verspeeld. Dus zal het voortaan bij één keer blijven. 
 

Tot Slot 
Duivensport is prachtig. Naast de mooie prestaties van de duiven is genieten van de verzorging en de onderlinge 
contacten eveneens belangrijk. Henri over zijn duivensportbeleving: ‘In het duivenhok vergeet ik alles. Heerlijk 
met de duiven bezig zijn … voorbereiden voor de vluchten. Dromen wat ervan gaat komen. Helaas komen de 
dromen niet altijd uit. Ik geniet enorm van de duivensport. Ondanks de vergrijzing gaat het binnen de 
marathonvluchten nog goed. Dit jaar was er zelfs een kleine groei op de marathonvluchten in onze regio.’ 

 
Henri, nogmaals gefeliciteerd met je Duifkampioen over drie jaar binnen de Marathon Noord en hopelijk mag je 
nog jaren van hem genieten en … van zijn nakomelingen! 
 
Auteur 

Jaco van Nieuwamerongen  
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Ochtendlossing sponsors 

 Vluchtsponsors  

Barcelona Marseille Perpignan 
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Pieter Woord en Louw van den Berg volbrengen een unieke trilogie 
 
De kop had ook kunnen zijn: Pieter Woord en Louw van den berg van Urk winnen Barcelona 2019 bij Stichting 

Marathon Noord. Maar dat dekt nou net niet de lading. Waarom?  In 2017 winnen zij bij SMN Perpignan met 
Leontine. In 2018 winnen zij Marseille met Special Lady. Nu in 2019 winnen zij dus Barcelona met Miss Urk 

Laureaat.  
Er is nog niemand geweest in de historie van SMN 
die alle drie de vluchten Ochtendlossing een keer 
gewonnen heeft en dan al helemaal niet in 3 op 
één volgende jaren. Als leestip kan ik u de 

reportages van 2017 en 2018 aanraden.  

Op Urk 

René en ik zijn dus op Urk. Want ja, Urk is een 
eiland, dus ben je op Urk en je komt van Urk.  
Pieter Woord is de man die vliegt met de oude 
duiven. Louw speelt en kweekt de jongen op het 
eigen adres een 800 meter verder op. Na het 
jonge duivenseizoen worden de jongen 
geselecteerd en op het hok bij Pieter geplaatst. In 

het voorjaar op het eerste nestje worden deze zo 
rond het begin van de zomertijd over gewend naar 

het hok van Pieter. Daar worden ze verder 
gespeeld. Op deze manier kan Pieter zijn volledige 
hokaccommodatie gebruiken voor de oude duiven.   

Voorbereiding 2019 
Mede door hun internationale overwinning op Pau in 2018 werden de duiven later gekoppeld als in andere jaren. 
Het aantal huldigingen die vergezeld gaan met een internationale overwinning zijn niet op 1 hand te tellen. Tot in 

Maart waren de weekenden bezet en kon er dus niet gekoppeld worden. Daar de duiven niet loskomen in de 
winter vanwege eventueel roofvogelgevaar, worden deze pas na de koppeling weer losgelaten en getraind. U kunt 
zien op het filmpje dat alle duiven zijn behandeld met een roofvogelspray. Dit gezien het feit dat de duiven stram 
uit de winter komen en dan nog niet in een goede vliegconditie zijn. Sinds dat ze dit doen is het aantal 
slachtoffers aanzienlijk verminderd. 

De duiven worden na het eerste nestje gescheiden ingespeeld en dan specifiek gekoppeld voor een vlucht.  
Er wordt alleen maar ZLU gespeeld en men korft in bij de Groene Olijftak in IJsselstein. De reden is simpel en 
doordacht. In IJsselstein worden de duiven door de ZLU opgehaald en hoeven niet te worden aangeleverd. Nu 
nemen ze bij het inkorven en uitslaan telkens een ploeg duiven mee voor een lapje van een kilometer of 80 en de 

duiven trainen dan mooi op de vlieglijn. Een win-win situatie vinden ze op Urk.   
Ook worden de duiven regelmatig gelapt op een kilometer of 70 om de gang tussen de vluchten erin te houden. 
De jaarlingen krijgen enkele dagfondvluchten en als 2-jarige krijgen ze hun eerste ZLU vlucht.  
De duiven worden getraind van 0500-0600 en van 2100-2200. Het bijlichten is van 0450 tot en met 2300 uur. 
Ook de jongen worden op deze tijden getraind en worden dus al gewend aan deze tijden.  

Barcelona 
Tot nu toe was 2019 niet echt een topseizoen. Er 
werden wel duiven gepakt maar niet echt in de top.  
Barcelona was gelukkig voor de mannen een 

uitzondering. Miss Urk Laureaat ging de mand in op 
jongen van 8 dagen, wordt geklokt om 18.07 uur en 
wint waarschijnlijk de 4e nationaal. Het ECS heeft een 
behoorlijk verloop en nadat deze verrekend is komen 
ze waarschijnlijk vlak voor de duif welke als 4e 
gemeld is.  
De duivin is van 2016 en afkomstig van Ad Fortuin uit 

ruil verkregen. Zij is een kleindochter van New 
Laureaat en New Witbuik allebei nationaal 
overwinnaars van Barcelona. Een mooie frêle 
blauwbonte duivin en 17 uur na aankomst alweer 
redelijk hersteld. Het mooie is dat beide partijen beter 
zijn geworden van deze ruil. 
Pieter zat de Tour de France te kijken en de regen leek wat minder te worden, toen hij een bericht kreeg van 

Benzing Live dat de duivin gevallen was. Hij wist dat het een vroege was, want de meldingen werden natuurlijk 
nauwkeurig gevolgd.  
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De planning is dat ze in 2020 wederom naar Barcelona gaat, de concurrentie is gewaarschuwd. Als 2-jarige is de 
duivin naar Agen geweest en kwam net na de prijzen thuis. Op Perpignan speelde ze de 161e nationaal. Nu als 3-
jarige deze topprestatie.   

Epiloog 

Pieter en Louw zij begonnen in 2014 als combinatie. Ze hebben flink geïnvesteerd en de prestaties zijn navenant. 
Alle topduiven uit het verleden zijn allemaal nog aanwezig op de kweekhokken. Ze hebben een planmatige aanpak 

met bijzondere kanten, zoals bijvoorbeeld het spelen en overwennen van de jonge duiven. Ook wordt er goed 
nagedacht over bijvoorbeeld het inkorfcentrum ZLU nadat NIC Urk gestopt is.  

De volgende uitdaging dit jaar wordt Perpignan. Gezien de resultaten van de eerste 2 vluchten is er 
gezondheidsonderzoek gedaan en er wordt ingegrepen. Eerst de duiven weer op orde en dan weer inkorven.  

Na 2 internationale overwinningen, 3 overwinningen binnen Marathon Noord en vele andere titels en kopprijzen 

zal het niet lang meer duren voordat de volgende parel op de kroon gezet kan worden! 

Auteur 

Arjan van Gent 

 

 

 

Uitslag Barcelona 

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnr Aankomst Snelheid Punten 
1 Pieter Woord Urk 1285150 2 6-1508442 18:06:50 819.699 1000,00 
2 Tim Hage Woerden 1211727 2 6-1559451 17:46:06 08:33:43 999,99 
3 Gerard Schalkwijk Lopik 1199531 1 3-1019603 18:02:33 09:05:22 999,97 
4 P.J. van Schaik Benschop 1202254 1 5-1734147 18:28:03 09:27:29 999,94 
5 Jelle Jellema Nijverdal 1268172 2 5-1321202 20:05:40 09:42:42 999,90 

6 Ed Maat Limmen 1261627 1 5-1580544 20:53:28 10:38:40 999,85 
7 K. van Urk Urk 1286023 2 6-1124061 21:27:12 10:41:54 999,79 
8 J. Steentjes Silvolde 1219879 2 6-1303642 20:18:20 10:55:44 999,72 
9 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 1207243 1 4-1749871 20:02:45 10:55:57 999,64 

10 J.W.H. Janssen Groesbeek 1196960 1 4-1724014 20:13:00 11:19:02 999,55 
11 H.B. Wegh Lochem 1249323 1 2-1266198 21:21:00 11:21:36 999,45 
12 Jan Schreurs Nieuw Vennep 1227061 2 2-4148054 20:56:33 11:24:57 999,34 

13 Comb J.Hommes en Znn Akersloot 1260028 2 5-1600372 21:42:42 11:29:56 999,22 
14 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 1271550 2 6-1412558 22:02:57 11:35:46 999,09 
15 R.Kuijer & Zn. Maarssen 1218987 2 4-1765126 21:12:50 11:51:20 998,95 
16 N.J.Tetteroo Purmerend 1258292 2 5-1559885 22:02:30 11:51:52 998,80 
17 C.J. van der Laan Castricum 1259624 1 4-1858850 22:21:08 12:08:51 998,64 
18 D.Ruiter Lutjebroek 1282221 1 4-1831713 22:53:32 12:13:01 998,47 

19 Y.N.M. Kaptein Akersloot 1260984 2 5-1600384 05:02:00 12:43:02 998,29 
20 Dirk en Elitsa Veldhuis Diemen 1240517 1 4-1817183 04:36:30 13:08:35 998,10 
21 A.H.J.Peters Zelhem 1229130 1 5-1451243 22:44:44 13:10:34 997,90 
22 C. van Wijk en Zn Benschop 1204171 2 6-1355993 22:35:46 13:32:48 997,69 
23 R.Kuijer & Zn. Maarssen 1218987 1 6-1355644 22:59:11 13:35:30 997,47 
24 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht 1225297 1 5-1552762 05:16:48 13:36:25 997,24 
25 N. de Fouw Bant 1299268 2 4-1498114 07:06:38 13:53:48 997,00 

 

 

 

Winnaars Barcelona bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018: Frank Hage, Woerden 
2017: Coen van Haarlem, Terborg 

2016: Willem Kuijt, Lunteren 
2015: Cees van der Laan, Castricum 

2014: Hein van Gurp, Heino 
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Attractie 1 Barcelona 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Gerard Schalkwijk Lopik € 300 12 Piet Eeuwes Huissen € 50 

2 P.J. van Schaik Benschop € 200 13 J. Morsink Marle € 50 

3 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 100 14 A van Gelderen Ameide € 50 

4 J.W.H. Janssen Groesbeek € 50 15 Comb. Foppen-Vlijm Harderwijk € 50 

5 H.B. Wegh Lochem € 50 16 J.H. van 't Land Naarden € 50 

6 C.J. van der Laan Castricum € 50 17 Jaap Mazee Ens € 50 

7 Dirk & Elitsa Veldhuis Diemen € 50 18 A.J. van Amerongen Bunnik € 50 

8 R.Kuijer & Zn. Maarssen € 50 19 Leo Pronk Breezand € 50 

9 Verweij-de Haan Mijdrecht € 50 20 J.P.L.Vermaas Heemskerk € 50 

10 Willem Mulderij Vinkenbuurt € 50 21 Martin Wijtman Bodegraven € 50 

11 Benno Kastelein Hengelo € 50 22 Gertjan van Houten IJsselstein € 40 

        

 
Attractie 2 Barcelona 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Pieter Woord Urk € 200 10 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

2 Tim Hage Woerden € 150 11 C. van Wijk en Zn Benschop € 50 

3 Jelle Jellema Nijverdal € 100 12 N. de Fouw Bant € 50 

4 J. Steentjes Silvolde € 50 13 Marlon Kok Ransdorp € 50 

5 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 50 14 gebr. Brügemann Assendelft € 50 

6 Comb J.Hommes & Znn Akersloot € 50 15 W. van den Hoek Putten € 50 

7 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50 16 Th&B Burgers Weurt € 50 

8 R.Kuijer & Zn. Maarssen € 50 17 Ton Willems Balgoij € 50 

9 N.J.Tetteroo Purmerend € 50 18 W. en M. Derksen Almelo € 8 

 

Gewonnen extra prijzen Barcelona 
 

Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal Pieter Woord, Urk Pigeoncom.com 

 Vleesschotel Pieter Woord, Urk Vleescentrum Soest 

2 Vleespakket Tim Hage, Woerden Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 DHP Cultura pakket Gerard Schalkwijk, Lopik DHP Cultura 

4 Travi-basic pakket P.J. van Schaik, Benschop Travipharma BV 

5 Doos bloembollen Jelle Jellema, Nijverdal Louis Vollebregt 

10 Versela Laga pakket J.W.H. Janssen, Groesbeek Versele Laga NV 

45 Zak Voer Leo Pronk, Breezand Harjac B.V. 

    

    

   Vluchtsponsor: 

  E-bike/fiets poule   
  
   

      

  
   

1 Dames- of Herenfiets Pieter Woord, Urk 
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Harry Hendriks, Vinkeveen wint Marseille 2019 SMN 

Slechts anderhalf uur nadat in Gilze-Rijen het 75 jaar 
oude hitterecord was verbroken, nam Eindhoven de 
koppositie over. Rond 16.40 uur werd het daar 39,3 

graden. En op deze warme maar prachtige 
zomeravondavond ging ik samen met mijn 

duivenvriend Paul vd Boogaard naar het mooie 
Vinkeveen.  
Hier woont de 57-jarige Harry Hendriks. Harry is 
zeker geen onbekende bij S.M.N. In 2016 eiste hij de 
overwinning van het Criterium der Azen en de 
Supercup voor zich op. Toch wil ik even voor hen die 
Harry niet kennen aan jullie voorstellen. Harry woont 

samen met zijn vriendin in een rustige wijk aan de 
buitenkant van Vinkeveen. In het dagelijkse leven 
werkzaam als facilitairmanager in de zorgsector. Het 
betreft hier verpleeghuizen in Vinkeveen, Maarssen 

en Woerden. Als zoon van tuinder en tevens een duivenmelker werd de liefde voor de natuur en de duiven er bij 
Harry met de paplepel ingebracht.  

 
De vlucht 

Het is zijn nestdoffer, die het ringnummer 15-1570174 met zich meedraagt die alle concurrenten bij S.M.N. het 
nakijken gaf. Ingekorfd op een groot jong met daarbij ook nog eieren onder zich, moest hij de bijna 992 kilometer 
overbruggen. Bij een lossing om 6.35 uur en een snelheid van 1149 mpm wist deze blauw bonte doffer de 
thuisbasis terug te vinden. In de nationale uitslag Z.L.U. betekende dit de keurige 16e plaats. Hij ging als eerst 
getekende van de vier ingekorfde duiven de mand in. De 174 verdiende deze plaats omdat hij in 2017 al een 106e 

op Perpignan op de uitslag te vinden en in 2018 een 7e nationaal Bergerac sector 2. 
 
15-1570174 (duif heeft geen naam) 
Deze doffer heeft als vader de 13-1090098. Dit is een zoon van de bekende Vino van Richard vd Berg uit de 
Kwakel. Tegenwoordig furore maakt in de combinatie Baas/Berg. Vino met het ringnummer 10-1529306 vloog in 
zijn vliegcarrière een 1e nat. Cahors tegen 15.704 duiven. Een 5e nat. Cahors tegen 9832 duiven en een 29e nat. 
Bergerac tegen 5105 duiven. Uit de 098 heeft Harry in samenkweek met een duivin van Tim Hage uit Woerden in 

2016 de 2e nat. SNZH Marseille gevlogen. Richard heeft van deze geweldenaar in 2013, 2 eitjes aan Harry 
gegeven. Zie nu met een bekende resultaat.  Tegen de Vino stond een duivin van Gerrit Veerman uit Volendam. 
Misschien was deze liefhebber wel in het bezit van het bekendste koppel ooit in Nederland. Dat heb ik het 
natuurlijk over de “Betuwe koppel”. Deze bestond uit Petertje 02-1214615 en Agnes 03-2014909. Als moeder 
heeft de 174 de 14-1837253. Dit is het soort van Jos Pepping uit Egmond aan den Hoef. In de afstammeling lezen 

we “De Scherpe” eveneens een duif met een grote palmares. Deze duivin heeft Harry  in 2014 tijdens de beurs in 

Houten gekocht van Jos Pepping. Aangezien er tijdens deze beurs geen duiven vervoerd mochten worden, dit in 
verband de vogelgriep, heeft hij hem vanaf de stamkaart op afstamming gekocht. 
 
Jongen duiven 
De duiven worden eind maart gekoppeld en blijven 
gedurende het vliegseizoen bij elkaar. De kwekers 
hebben dan de 1e ronde gedaan en deze jongen zijn 

voor de bonnen kopers. Na het spenen krijgen de 
jongen 50/60 stuks open hok en deze worden op de 
natour afgericht. Harry is ervan overtuigd dat de 
jongen beter omgaan met de gevaren van de 
roofvogels, die erin dit natuurgebied voldoende 
aanwezig zijn. Ook geeft hij de ouden als het in het 
seizoen niet helemaal naar zijn zin gaat, open hok 

gedurende de dag, dit voor een tweetal weken. Hij 
raapt dan wel wat jongen op, die bij het sluiten van 

de klep tussen de ouden zitten.  
 
Medische begeleiding 
In december wordt er een kuur van 3 weken gedaan 

voor paratyfus. Hierna wordt er niet, zoals bij vele 
anderen, overgegaan op het enten van de duiven. 
Harry heeft hier een aantal jaren geleden slechte ervaring mee opgedaan. De duiven worden natuurlijk wel geënt 
op paramixo. Tijdens het vliegseizoen wordt er maandelijks een bezoek gebracht aan dierenkliniek vd Sluis. Er 
wordt alleen iets gegeven als er ook duidelijk iets mankeert. Er wordt dus niet blind gekuurd.  
 
Bijproducten 

Harry is hier heel erg open in geheimen heeft hij niet. De volgende bijproducten worden er gebruikt, op maandag 
dr. Bockamp Endosan Oregano, op dinsdag dr. Brockamp Probac 1000. Een dag voor het inkorven en op de dag 
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van aankomst Belgasol van dr. v/d Weerd. Op de dag aankomt conditiemix met voedingsolie over het voer van dr. 
v/d Sluis 
 
Toekomst van de duivensport 

Harry ziet deze niet rooskleurig in. Er is te weinig animo bij de jeugd en er vallen veel ouderen buiten de boot als 

de plannen van het NPO doorgaan. Het betreft hier de klokken die we in de nabije toekomst moeten huren van 
het NPO. Doordat de verenigingen kleiner worden zal er meer gecentraliseerd moeten worden. We zullen er toch 
aan moeten geloven. 
 
Paul en ik waren bij een zeer sympathieke liefhebber op bezoek. Die het geen moeite vindt om dagelijks 1200 
meter te moeten lopen om bij zijn duivenhok te komen. Die daar niet is voorzien is van een waterleiding en die 

het water in plastic tonnen met een kruiwagen naar zijn hok moet brengen. Die daar schapen heeft lopen van om 
en nabij 17 jaar oud omdat zijn vader dat zo mooi vond. Niets is hem te veel. 
Harry bedankt voor je hartelijke ontvangst en een leerzame avond. 
                     
Auteur 
Pieter Vreeling 

 

 
 
 

Uitslag Marseille  

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 
1 H. Hendriks Vinkeveen 991879 1 5-1570174 20:57:51 1149,537 1000,00 
2 P.J. van Schaik Benschop 968038 2 7-1303982 20:52:41 1128,684 999,99 
3 J.W.H. Janssen Groesbeek 944179 1 6-1312912 20:31:45 1128,407 999,97 
4 G.A.M.Tiemes Didam 962169 1 7-1020739 20:47:59 1128,023 999,94 
5 Jelle Jellema Nijverdal 1009543 2 7-1732414 21:36:42 1119,599 999,90 

6 G. Rigter Amstelveen 1001505 1 7-1157981 21:34:42 1113,154 999,85 
7 C. van Wijk en Zn Benschop 968969 1 6-1338312 21:17:11 1098,394 999,79 
8 Bernard van der Horst Groesbeek 941082 1 5-1478755 20:52:27 1097,535 999,72 
9 Jelle Jellema Nijverdal 1009543 1 7-1732286 21:55:27 1096,793 999,64 
10 J.H. van 't Land Naarden 1002333 1 6-1370689 21:50:53 1094,406 999,55 
11 J. Steentjes Silvolde 960217 2 7-1009719 21:14:19 1091,989 999,45 
12 R.Kuijer & Zn. Maarssen 983188 1 4-1766992 21:39:36 1086,858 999,34 

13 Dick van Dam Zegveld 981098 1 5-1730289 21:38:23 1086,035 999,22 

14 Jan van Straten Utrecht 978983 1 6-1354772 21:39:23 1082,504 999,09 
15 K Kuijer Eemnes 995153 2 6-1374573 21:55:44 1080,841 998,95 
16 Gertjan van Houten IJsselstein 970517 1 7-1081749 21:32:59 1080,791 998,80 
17 Frank Hage Woerden 977971 1 7-1124208 21:45:42 1073,867 998,64 
18 Jan van Brienen Geldermalsen 955289 2 7-1409674 21:25:57 1072,214 998,47 
19 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 970640 2 6-1339443 21:46:51 1064,473 998,29 

20 Th&B Burgers Weurt 952028 1 6-1307080 21:31:36 1061,834 998,10 
21 Gerard Griffioen Zevenhoven 990046 1 5-1730467 22:07:57 1061,199 997,90 
22 Sven van Houten IJsselstein Ut 969912 1 6-1340137 21:53:48 1055,629 997,69 
23 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 970640 1 5-1503150 22:11:12 1036,787 997,47 
24 A. Pastor Amsterdam 1014747 2 6-1397370 5:38:11 1027,921 997,24 
25 Piet Eeuwes Huissen 960744 1 7-1035119 22:09:43 1027,848 997,00 

 
Attractie 1 Marseille 

 
Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 H. Hendriks Vinkeveen € 300 12 Gertjan van Houten IJsselstein € 50 

2 J.W.H. Janssen Groesbeek € 200 13 Frank Hage Woerden € 50 

3 G.A.M.Tiemes Didam € 100 14 Th&B Burgers Weurt € 50 

4 G. Rigter Amstelveen € 50 15 Gerard Griffioen Zevenhoven € 50 

5 C. van Wijk en Zn Benschop € 50 16 Sven van Houten IJsselstein Ut € 50 

6 Bernard van der Horst Groesbeek € 50 17 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 50 

7 Jelle Jellema Nijverdal € 50 18 Piet Eeuwes Huissen € 50 

8 J.H. van 't Land Naarden € 50 19 N. de Fouw Bant € 50 

9 R.Kuijer & Zn. Maarssen € 50 20 C.J. van der Laan Castricum € 50 

10 Dick van Dam Zegveld € 50 21 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep € 50 

11 Jan van Straten Utrecht € 50 22 Leo Pronk Breezand € 40 

        

Winnaars Marseille bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018: Pieter Woord, Urk 
2017: John Hardebol, Catricum 
2016: Seven van Houten, IJsselstein 
2015: Bernard van der Horst, Groesbeek 
2014: Comb. Blokker, Den Helder 
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Attractie 2 Marseille  
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Jelle Jellema Nijverdal € 200 10 R.Kuijer & Zn. Maarssen € 50 

2 J. Steentjes Silvolde € 150 11 N.C. Volkens Bergen (N.H.) € 50 

3 K Kuijer Eemnes € 100 12 Ton Willems Balgoij € 50 

4 Jan van Brienen Geldermalsen € 50 13 H. Kalter Ijsselmuiden € 50 

5 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 50 14 Jos den Oudsten Lopik € 50 

6 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 15 Mike Peereboom Amstelveen € 50 

7 gebr. Brügemann Assendelft € 50 16 Dick van Dam Zegveld € 50 

8 Leo Pronk Breezand € 50 17 R. A. M. de Jong Roelofarendsveen € 50 

9 Heezen Goossens Beltrum € 50 18 Frank Hage Woerden € 8 

 
 
Gewonnen extra prijzen Marseille 

 
Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal H.Hendriks, Vinkeveen Ulamo BV 

  Vispakket t.w.v. 90,00 H.Hendriks, Vinkeveen Vishandel de Vakman 

2 Vleespakket P.J. van Schaijk, Benschop Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 DHP Cultura pakket J.W.H. Janssen, Groesbeek DHP Cultura 

4 Travi-basic pakket G.A.M. Tiemes, Didam Travipharma BV 

5 Doos bloembollen J. Jellema, Nijverdal Louis Vollebregt 

10 Versela Laga pakket J.H. van 't Land, Naarden Versele Laga NV 

45  Zak Voer H. Kalter, Ijsselmuiden Harjac B.V. 

        

   Vluchtsponsor: 

 
 

  E-bike/fietspoule     

      

1 Dames of herenfiets   H.Hendriks, Vinkeveen  
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Henk Gerritsen uit Woerden wint met “Josh” Perpignan 2019 

Nadat ondergetekende samen met Paul v/d Boogaard in 2018 ook al bij de winnaar van Vincent Middaglossing 
namens SMN bij Henk langs waren geweest, mochten wij nu weer bij hem langs komen. Nu omdat Henk, 72 jaar 
jong, de laatste ZLU vlucht 2019 winnend wist af te sluiten. Het is mij en Paul nog niet eerder overkomen dat wij 

twee jaar achtereen, bij de overwinnaar van een vlucht, op visite mochten komen. Eens moet de eerste keer zijn. 
Paul op de fiets vanuit Kamerik en ik vanuit Bodegraven met de 

auto waren wij exact op de afgesproken tijd op de plaats van 
bestemming. Henk stond Paul op te wachten in de achtertuin 
terwijl Ada, Henk zijn vrouw, mij bij de voordeur stond op te 
wachten. Ik begreep meteen waarom zij mij stond op te wachten 
want ik had natuurlijk de grote bos bloemen bij me. 
 
Nadat wij de trotse winnaar van Perpignan van harte hadden 

gefeliciteerd met deze mooie overwinning, werd “Josh” een mooie 
kras doffer die het ringnummer 14-1095336 met zich meedraagt, 
aan ons voorgesteld. De nodige foto’s werden gemaakt en Henk 
begon zijn verhaal.  
Hij was vanuit de tuin naar binnen gelopen om te kijken op de 
meldlijst van de ZLU, hoeveel duiven er al gevallen waren. Er 

stonden er nog maar 2 meldingen op. Beide in het zuiden van het 
land, hij had nog wel even de tijd. Later bleek dat erbij de ZLU een 

storing zat bij het melden van de duiven. Weer in de tuin te zijn 
gelopen zag hij tussen de losvliegende koppel duiven van zijn 
buurman een duif doorheen schieten. Hij viel op het dak van het 
huis en daarna gelijk op de klep. Ik zag meteen dat hij het was, zei 
Henk. Dit moest een vroege duif zijn en rillingen gingen door heel 

zijn lichaam heen. Nog maar 2 duiven op de meldlijst en dan in 
Woerden een duif. Er gaat echt van alles door je heen en onder 
deze omstandigheden, probeer dan maar eens rustig te blijven. 
Nadat de duif bij het inkorfcentrum was gemeld, werd Henk 

overspoeld met felicitaties. Het is toch prachtig dat er zoveel duivenmelkers zijn, die je zo’n overwinning gunnen. 
Dit is toch wel het mooie in onze sport. Ada belde gelijk naar hun 15-jarige kleinzoon Sem met de mededeling dat 
opa een vroege duif had gedraaid. Binnen een half uur stond Sem met een grote taart op de stoep. Als Sem bij 

opa is, heeft hij altijd interesse in de duiven en loopt ook geregeld het hok in. 
 
Josh  
Zoals ik al eerder schreef had Henk in 2018 ook een overwinning op zak. Dit was St. Vincent Middaglossing. Deze 
rode duivin kreeg de mooie naam mooie Liz, genoemd naar de kleindochter van Ada en Henk. Zij vroeg toen gelijk 

aan Henk, opa al u weer een weer eerste prijs wint, wilt u hem dan vernoemen naar Josh, mijn broertje. En dat 

beloofde opa natuurlijk. Niet wetende dat het zo snel ging gebeuren werd de belofte toch al met een jaar ingelost. 
Josh werd geklokt om 9.23.30 uur en wist met een snelheid van 952 m.p.u de 1095 km. te overbruggen. Dit 
betekent nationaal de 3e prijs en internationaal 29ste 
prijs. Hij werd als tweede getekende de mand ingedaan 
op een jong van tien dagen. Zijn vader is de 10-1730781, 
een doffer die het levenslicht zag bij Tim Hage. De 
moeder van Josh 12-1658229, stamt af van een doffer 

10-1730606 van Gebr. Kamerbeek (speelt een eerste in 
de afd. 5 van Cahors tegen 2984 duiven en een duivin 
07-1377142  die Henk had opgevangen Koop en Gerda 
Kiekebelt uit Drijber. Henk mocht deze opgevangen 
duivin houden en het eigendomsbewijs wisselde van 
eigenaar. 
 

Het seizoen begon voor Henk voortvarend. In het sterke 
inkorfcentrum Gevleugelde Vrienden uit Woerden, na 

horen zeggen in 2018 het sterkste inkorfcentrum van de 
ZLU. Regelmatig stond hij in de bovenste regionen van de 
uitslag. Maar er een grote domper op de vlucht vanuit 
Agen. Er gingen tien duiven in de mand en er zijn nog acht van onderweg. Henk ging bij plaatsgenoot en assistent 

van drs. Vd Sluis Rob vd Bijl langs om bij een duif een vetbultje bij het oog weg te laten halen. Rob nam deze duif 
mee naar de praktijk en onderzocht de patiënt. Rob kwam terug met de duif en hij adviseerde, nadat hij de 
bewuste duif verder had onderzocht, de duiven te kuren tegen het geel. Aangezien de duiven nog nooit een 
geelkuur hebben gehad was dit wel even wennen voor Henk. Henk gaf de duiven namelijk bij hoge uitzondering 
geneesmiddelen en een geelkuur heeft sinds mensenheugenis nooit meer gegeven. Hij werkte het liefst het gehele 
jaar door met knoflook in het water. Maar hij toch enig sinds tot inkeer gekomen en zal de duiven eerder 
onderwerpen aan de deskundige zorg van de eerdergenoemde dierenarts. 
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De duiven die het hok bevolken zijn grotendeels afkomstig van de Gebr. Kamerbeek uit Woerden, Paul vd 
Boogaard uit Kamerik en de fam. Huizer uit Rhoon. Verder wordt er ook nog regelmatig via een bon of met het 
ruilen van duiven, afkomstig van een meerdere grootheden uit het inkorfcentrum De Gevleugelde Vrienden, 
vreemd bloed op het hok geplaatst. 

 

De gehele accommodatie waarop de duiven vertoeven bestaat een vlieghok een lengte van 7.50 m. bij een diepte 
van 1.80 m. Het wordt bevolkt door 22 koppels die op nest worden gespeeld en 45 jonge duiven. Daarnaast is er 
nog een kweekhok waarin nu 10 koppels inzitten, maar dit wordt volgend jaar teruggebracht naar 8 koppels. 
Nadat wij na het interview nog lekker een poosje met elkaar van gedachten hadden gewisseld, en vele 
herinnerringen werden opgerakeld waarom wij nog steeds kunnen lachen, moesten we toch afscheid van elkaar 
nemen. Henk heeft ons beloofde ons met een brede glimlach, dat hij voor het volgend vliegseizoen weer voor een 

overwinning zou zorgen.  
Ada en Henk, bedankt voor het hartelijke ontvangst en blijf genieten van onze mooie sport. 
 
Auteur 
Pieter Vreeling 
 

 
 
 
 
 

Uitslag Perpignan  

Pos Naam Woonplaats Afstand Get Ringnummer Aankomst Snelheid Punten 
1 H. Gerritsen Woerden 1063966 2 4-1095336 9:23:30 952.106 1000,00 
2 J Swagerman Bovenkarspel 1134683 2 7-1166334 11:04:53 930.920 999,99 
3 Comb. Baas-Berg De Kwakel 1079929 1 6-1383556 10:13:15 925.178 999,97 
4 Jan Schreurs Nieuw Vennep 1080883 2 7-1142197 10:14:58 924.647 999,94 

5 R.Kuijer & Zn. Maarssen 1070774 2 6-1354671 10:07:09 922.176 999,90 
6 Comb Verweij- de Haan Mijdrecht 1077988 1 7-1129694 10:16:15 921.160 999,85 
7 Th&B Burgers Weurt 1050165 1 6-1307080 9:50:03 917.944 999,79 
8 Leo Pronk Breezand 1153453 1 6-1420360 11:43:11 917.501 999,72 
9 Frank Hage Woerden 1063499 2 3-1276905 10:15:14 909.559 999,64 
10 J.Hommes en Znn Akersloot 1113774 2 7-1174525 11:16:57 904.796 999,55 
11 Comb Verweij- de Haan Mijdrecht 1077988 2 7-1129774 10:39:43 903.051 999,45 

12 A. Pastor Amsterdam 1100435 1 6-1413757 11:13:27 896.533 999,34 
13 R. Timmermans Schellingwoude 1096956 1 6-1392170 11:13:54 893.347 999,22 

14 Kees Droog Andijk 1139731 1 6-1884573 12:04:17 891.599 999,09 
15 Flip Hoogervorst Ter Aar 1073029 2 7-1310489 10:53:12 888.867 998,95 
16 Gebr. Holleman Tienhoven  1049807 2 7-1275475 10:31:20 885.672 998,80 
17 N. de Fouw Bant 1148885 1 7-1674071 12:27:01 883.077 998,64 
18 Heezen Goossens Beltrum 1084514 1 7-1036345 11:17:59 880.288 998,47 

19 C.J. Schermer Castricum 1114328 1 7-1173181 11:54:20 878.565 998,29 
20 Th&B Burgers Weurt 1050165 2 6-1451496 10:43:34 876.922 998,10 
21 J. Methorst Barneveld 1077489 1 7-1767934 11:15:42 876.220 997,90 
22 Jelle Jellema Nijverdal 1114243 1 7-1732401 11:59:24 875.003 997,69 
23 A.J. van Amerongen Bunnik 1064592 1 6-1352480 11:05:15 873.142 997,47 
24 Ed Maat Limmen 1115616 2 6-1413279 12:06:46 871.064 997,24 

25 H.W. Bransen Putten 1091265 2 7-1810903 11:42:42 868.368 997,00 
 
Attractie 1 Perpignan 

 
Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 Comb. Baas-Berg De Kwakel € 300 12 A.J. van Amerongen Bunnik € 50 

2 Verweij- de Haan Mijdrecht € 200 13 Harry de Jong Wijckel € 50 

3 Th&B Burgers Weurt € 100 14 R.Kuijer & Zn. Maarssen € 50 

4 Leo Pronk Breezand € 50 15 H.Elsweyer Borken Burlo € 50 

5 R. Timmermans Schellingwoude € 50 16 J Swagerman Bovenkarspel € 50 

6 Kees Droog Andijk € 50 17 W. Weerink Wierden € 50 

7 N. de Fouw Bant € 50 18 Y.N.M. Kaptein Akersloot € 50 

8 Heezen Goossens Beltrum € 50 19 B.J.Volmer Vreden € 50 

9 C.J. Schermer Castricum € 50 20 Comb. Foppen-Vlijm Harderwijk € 50 

10 J. Methorst Barneveld € 50 21 gebr. Brügemann Assendelft € 50 

11 Jelle Jellema Nijverdal € 50 22 C. van Wijk en Zn Benschop € 40 

Winnaars Perpignan bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 

 
2018: J. Hommes en Zonen, Akersloot 
2017: Pieter Woord, Urk 
2016: Nico Volkens, Bergen NH 
2015: Jurrian van Amerongen, Bunnik 
2014: Arjan Beens, Genemuiden 
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Attractie 2 Perpignan 
 

Nr Naam Woonplaats Bedrag Nr Naam Woonplaats Bedrag 

1 H. Gerritsen Woerden € 200 10 Th&B Burgers Weurt € 50 

2 J Swagerman Bovenkarspel € 150 11 H.W. Bransen Putten € 50 

3 Jan Schreurs Nieuw Vennep € 100 12 Rieks Lonsain Nieuwleusen € 50 

4 R.Kuijer & Zn. Maarssen € 50 13 Jelle Jellema Nijverdal € 50 

5 Frank Hage Woerden € 50 14 Dick van Dam Zegveld € 50 

6 J.Hommes en Znn Akersloot € 50 15 W.H. Murk & Zoon IJsselstein € 50 

7 Verweij- de Haan Mijdrecht € 50 16 Mike Peereboom Amstelveen € 50 

8 Flip Hoogervorst Ter Aar € 50 17 H.Elsweyer Borken Burlo € 50 

9 Gebr. Holleman Tienhoven  € 50 18 Jaap Mazee Ens € 8 

 
Gewonnen extra prijzen Perpignan 

 
Nr. Prijs Winnaar Aangeboden door 

1 Kristallen bokaal H.Gerritsen, Woerden Piet Laan, Bakkum 

  Vispakket t.w.v. 90,00 H.Gerritsen, Woerden Vishandel de Vakman 

2 Vleespakket J.Swagerman, Bovenkarspel Slagerij v.d. Bovenkamp 

3 DHP Cultura pakket Comb. Baas & Berg, de Kwakel DHP Cultura 

4 Travi-basic pakket J.W. Schreurs, Nieuw Vennep Travipharma BV 

5 Doos bloembollen R.Kuijer & Zn, Maarssenbroek Louis Vollebregt 

10 Versela Laga pakket J.Hommes & Znn, Akersloot Versele Laga NV 

45 Zak Voer H. Zwiers, Den Ham Harjac B.V. 

        

   Vluchtsponsor: 
 
 

  E-bike/fietspoule   

Piet Laan, Bakkum       

5 Dames of herenfiets  R.Kuijer & Zn, Maarssenbroek 
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Eindstanden en winnaars geldprijzen Ochtendlossingen 

Nr Naam Woonplaats Punten Geldprijs 

1 R.Kuijer & Zn. Maarssen 2.998,19 € 500 

2 Jelle Jellema Nijverdal 2.997,49 € 350 

3 N. de Fouw Bant 2.992,39 € 250 

4 Th&B Burgers Weurt 2.992,28 € 200 

5 W.H. Murk & Zoon IJsselstein 2.989,73 € 150 

6 Y.N.M. Kaptein Akersloot 2.988,83 € 125 

7 C. van Wijk en Zn Benschop 2.988,02 € 100 

8 Leo Pronk Breezand 2.984,86 € 75 

9 gebr. Brügemann Assendelft 2.983,13 € 75 

10 Heezen Goossens Beltrum 2.981,58 € 75 

11 C.J. van der Laan Castricum 2.978,33 € 50 

12 Comb J.Hommes en Znn Akersloot 2.977,97 € 50 

13 John Laan Beverwijk 2.975,26 € 50 

14 J.W.H. Janssen Groesbeek 2.972,51 € 50 

15 G.A.M.Tiemes Didam 2.969,75 € 50 

16 Willem Mulderij Vinkenbuurt 2.964,21 € 25 

17 Dick van Dam Zegveld 2.963,13 € 25 

18 J.H. van 't Land Naarden 2.962,85 € 25 

19 Piet Eeuwes Huissen 2.962,78 € 25 

20 Flip Hoogervorst Ter Aar 2.962,10 € 25 

21 G. Rigter Amstelveen 2.950,34  
22 W. van den Hoek Putten 2.944,14  
23 Bernard van der Horst Groesbeek 2.942,15  
24 O. Pals Bovenkerk 2.937,06  
25 John Hartjes Ulft 2.931,32  
26 Gerard Griffioen Zevenhoven 2.928,56  
27 P.J. van Schaik Benschop 1.999,93  
28 Jan Schreurs Nieuw Vennep 1.999,28  
29 J. Steentjes Silvolde 1.999,17  
30 Frank Hage Woerden 1.998,28  
31 Comb. Verweij- de Haan Mijdrecht 1.997,09  

32 Ed Maat Limmen 1.997,09  

33 A. Pastor Amsterdam 1.996,58  

34 Gebr. Holleman Tienhoven a/d 

Lek 

1.991,77  

35 Gerard Schalkwijk Lopik 1.991,36  

36 N.C. Volkens Bergen (N.H.) 1.991,29  

37 A.J. van Amerongen Bunnik 1.988,01  

38 H.Elsweyer Borken Burlo 1.987,15  

39 W. Weerink Wierden 1.986,98  

40 Jan van Straten Utrecht 1.986,84  

41 Gertjan van Houten IJsselstein 1.986,05  

42 Comb. Foppen-Vlijm Harderwijk 1.985,17  

43 Ton Willems Balgoij 1.984,59  

44 Sven van Houten IJsselstein Ut 1.982,84  

45 Pieter Woord Urk 1.982,30  

46 Mike Peereboom Amstelveen 1.980,58  

47 J. Morsink Marle 1.980,41  

48 D.Ruiter Lutjebroek 1.980,17  

49 Jaap Mazee Ens 1.979,63  

50 H. Knetsch Lz Katwijk a/d Rijn 1.977,71  

 

 

Alle gewonnen geldbedragen worden rond de datum van de feestmiddag via 

de bank overgemaakt. 
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Criterium der Azen Ochtendlossingen 
 

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

1 R.Kuijer & Zn. Maarssen 997,47 998,95 999,34 993,34 995,65 999,90 5.984,65 

2 C. van Wijk en Zn Benschop 982,30 997,69 999,79 976,54 990,54 957,22 5.904,08 

3 Jelle Jellema Nijverdal 0 999,90 999,64 999,90 997,69 996,49 4.993,62 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Travipharma R.Kuijer & Zn. Maarssen 

Theaterbon €75 Travipharma R.Kuijer & Zn. Maarssen 

 
 
 

 
Kampioenschapsponsor: 

 

 
 

Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtendlossingen 
 

Nr Naam Woonplaats Ringnummer  2017  2018  2019  Totaal 

1 Flip Hoogervorst Ter Aar 4-1093956 971,50 1.992,49 984,60 3.948,59 

2 Comb. Bosman Doetinchem 2-1318723 1.967,21 1.973,23 0 3.940,44 

3 W. en M. Derksen Almelo 5-1287427 0 1.995,02 1.934,48 3.929,50 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Marcel Tromp Flip Hoogervorst Ter Aar 

Theaterbon €75 Marcel Tromp Flip Hoogervorst Ter Aar 

 
 

 

 
Kampioenschapsponsor: 

 

 
 
 
 
 
  

Winnaars Criterium der Azen Ochtendlossing bij 
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018: J. Hommes en Zonen, Akersloot 

2017: Bernard van der Horst, Groesbeek 

2016: Harry Hendriks, Vinkeveen 
2015: Jay Lissenberg, Utrecht 
2014: C.J. Schermer, Castricum 

Winnaars Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtend- 
lossingen bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018: Jan van Straten, Utrecht 
2017: Bernard van der Horst, Groesbeek 
2016: Team Vollebregt, Wassenaar 
2015: Team Vollebregt, Wassenaar 

2014: Team Vollebregt, Wassenaar 
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Sponsorprijzen Ochtendlossingen 

 

Nr. Prijs Sponsor Winnaar Woonplaats 

1 Kristallen bokaal Stichting Marathon Noord R.Kuijer & Zn. Maarssen 

  Zilveren herinneringsspeld Stichting Marathon Noord R.Kuijer & Zn. Maarssen 

  Mega systeem Deil Electronics R.Kuijer & Zn. Maarssen 

2 Kristallen bokaal Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

  Design lamp,speaker,cooler Stichting Marathon Noord Jelle Jellema Nijverdal 

3 Kristallen bokaal Stichting Marathon Noord N. de Fouw Bant 

  3 sterren hotel arrangement De Kruisberg, Doetinchem N. de Fouw Bant 

4 BLT pakket BioLugecolTeam Th&B Burgers Weurt 

5 Blaupunkt Bluetooth speaker Stichting Marathon Noord W.H. Murk & Zoon IJsselstein 

6 Blaupunkt Bluetooth speaker Stichting Marathon Noord Y.N.M. Kaptein Akersloot 

7 Mega waardecheque  € 50,00 Deil Electronics C. van Wijk en Zn Benschop 

8 Mega waardecheque  € 50,00 Deil Electronics Leo Pronk Breezand 

9 Opleermand Leo Pronk gebr. Brügemann Assendelft 

10 2 zakken Versele Laga voer Versele Laga NV Heezen Goossens Beltrum 

11 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord C.J. van der Laan Castricum 

12 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord Comb J.Hommes en Znn Akersloot 

13 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord John Laan Beverwijk 

14 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord J.W.H. Janssen Groesbeek 

15 Tas levensmiddelen Stichting Marathon Noord G.A.M.Tiemes Didam 
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Toppigeons Supercup Marathon Noord  

Nr Naam Woonplaats St Vinc Dax Barcelona Marseille Bergerac Perpignan  Totaal 

1 G.A.M.Tiemes Didam 988,72 1.939,23 1.842,82 1.983,98 1.263,22 988,72 9.006,69 

2 C. van Wijk en Zn Benschop 0 1.979,99 1.963,82 1.976,33 989,65 1.947,76 8.857,55 

3 J.Hommes en Znn Akersloot 1.898,69 1.979,69 999,45 979,20 1.988,62 999,55 8.845,20 

 
 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Toppigeons G.A. Tiemes Didam 

Theaterbon €75 Toppigeons G.A. Tiemes Didam 
 

Kampioenschapsponsor: 
 

 
 

Herman van der Velden Trofee 

Comb. J. Hommes en Zonen, Akersloot 
 

Barcelona 13e   St.Vincent 16e 
 

 

Prijs Aangeboden door Winnaar Woonplaats 

Kristallen bokaal Herman van der Velden J. Hommes & Znn Akersloot 

Theaterbon €75 Herman van der Velden J. Hommes & Znn Akersloot 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Winnaars Toppigeons Supercup bij Marathon Noord 
de afgelopen 5 jaar 
 
2018: H. Zwiers, Den Ham 
2017: Bernard van der Horst, Groesbeek 
2016: Harry Hendriks, Vinkeveen 

2015: Jurrian van Amerongen, Bunnik 
2014: Groep Samira, Castricum (gastspeler) 

Winnaars Herman van der Velden Trofee  bij 
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar 
 
2018: C. van Wijk en Zoon, Benschop 
2017: Comb. Steenbeek en Zn, de Bilt 
2016: Comb. Seelen, Borne 
2015: Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel 

2014: Combinatie Slotboom, Utrecht 
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Kampioen Ochtendlossing en Criterium der Azen Ochtendlossing 2019: R. Kuijer en Zoon Maarssen. 

Richard Kuijer hebben wij vorig jaar ook al 
aan u voorgesteld. Toen was hij 3e 
kampioen Ochtendlossing. Dit jaar is vader 

Roel bij hem in de combinatie gekomen. 
Vandaar de toevoeging en Zn bij de naam 

op de uitslag. Een andere schakel is zoon 
Youri. Dus eigenlijk is het een combinatie 
van 3 generaties.  
 
De focus ligt al enkele jaren op de ZLU 
vluchten. Deze zijn leidend in het seizoen. 
Ook had hij ingeschreven voor Marathon 

Noord Middaglossing en heeft hij St. 
Vincent en Bergerac gespeeld. Voor Dax 
waren er helaas geen duiven beschikbaar, 
dus is deze vlucht overgeslagen. 
Verder lag de focus in 2019 op de 
getekende duiven.  

Zoals u heeft kunnen lezen in het verslag 
van vorig jaar heeft het vlieghok een korte 

historie. Er heeft een kleine verbouwing 
plaats gevonden eind vorig jaar om de 

kweekkoppels weer thuis te kunnen huisvesten. Hierdoor is het aantal vliegkoppels gedaald naar 30. Maar het lijkt 
wel of de kwaliteit gestegen is. Ik heb een lijstje gemaakt met de ZLU vluchten en prijspercentage. Dit ligt 
ongelofelijk hoog.  

Pau: 3 van de 4. Beginnend met de 58e nationaal. 
Agen Oude duiven: 1 van de 4. 585e nationaal.  
Barcelona: 2 van de 3. Beginnend met de 173e nationaal. 
St Vincent: 1 van de 5. 268e nationaal. 
Marseille: 3 van de 3. Beginnend met de 105e nationaal. 
Narbonne: 2 van de 2. Beginnend met de 153e nationaal. 
Perpignan: 2 van de 2. Beginnend met de 18e nationaal. 

 
Barcelona 
Op Barcelona was de Mooie Rode Cramers zijn eerste duif en 2e 
getekende om 21.12 uur. Deze Rode doffer is een combinatie van Een 
zoon van de Rode Cramers via Pieter Woord en Louw van den Berg x de 

775 Topkweekster. Deze duivin is een inteelt naar de Strik van Cor 

Blokdijk en Ben de Kramer. Deze 775 is onder andere de moeder van het 
Rood Vinkenborg van de fam van Houten.  
Dan wil de familie eigenlijk gaan slapen, want het is al donker en de 
volgende morgen moet er weer vroeg worden opgestaan. Dan horen ze in 
het pikke donker een duif op de klep vallen. Om 22.59 weet De Lieveling 
in 1 landing de klep te vinden van de spoetnik. Pikkedonker. Vorig jaar 
11e nat Perpignan, nu weer top van Barcelona. Deze duivin is een dochter 

van de 171. De 171 komt uit een doffer van  Marlon Kok, kleinzoon 
Ceasar x een duivin van Juriaan van Amerongen, dochter Rode Cramers. De vader komt uit een doffer van van 
Houten uit Ijsselstein keer een dochter van het Super elfje van Sjaak van der Velden uit Breskens. 
 

Marseille 
Op Marseille komt zijn blauwe Marseille duivin 
aanzeilen om 21.39 uur. Deze duivin zal in de 

absolute top komen van de beste Marseille duif over 3 
jaar bij de ZLU. Zij komt uit een zoon  Halfbroer 

Dakhaas, Blokje een 775 (Inteelt Strik) maal een 
dochter uit Marco x dochter Blauwe Vanoppen via Dirk 
Pals. De volgende ochtend wordt de tweede 
getekende geklokt om 06.13. Deze komt uit een Nico 

Volkens doffer van Bert Kos maal een dochter van de 
Ceasar van Marlon Kok, welke weer op een Nico 
Volkens duif stond.  
 
Perpignan 
Op Perpignan komt als eerste de 2e getekende 6-671 
aan om 10.07. Deze krasdoffer komt uit de Blauwe 

van Tuyl via Gerard van Tuyl maal een inteelt Nellie 
van de Comb. Van Houten. Dan om 11.29 de 5-930 



45 

 

als 1e getekende. Deze duivin komt uit een Inteelt naar de Katsu van Boogaard van Buuren via Sami Begovic 
maal een duivin uit kleinzoon Ceasar van Marlon Kok x een duivin van Same Begovic.  
 
Combineren samenvattend zijn op de 3 voor Marathon Noord vluchten 7 duiven gezet en er 6 in de prijzen 

gedraaid. En allemaal bewezen duiven die al eerder aan de kop hebben gezeten op de ZLU.  

 
Enkele leuke weetjes en feitjes 
 

• Na Barcelona is er gestart met het lappen van de duiven. 2 tot 3 keer in de week is Youri met de duiven 
naar Baarle-Nassau gereden en ze daar gelost. Ook nog enkele keren in België. Ze worden niet op een 
vast tijdstip gelost, soms vroeg in de morgen soms in de middag. 

• Twee weken voor Marseille zijn de geplande duiven een keer of 5 gelost bij Eindhoven om iets meer de 
oostelijke richting te trainen.  

• Tijdens de warme weken trainden de duiven bij huis nog steeds super. Meer dan een uur trainen in 30 
plus graden was geen uitzondering.  

• Richard mag van zijn vrouw geen verbouwingen meer doen aan zijn hok. Het gaat nu reeds twee jaar 
super, dus het gereedschap zit achter slot en grendel. 

• Richard overlegt veel met Jurrian van Amerongen en Jay Lissenberg. Er wordt veel met elkaar gekweekt. 
Ook is er goed contact met onder andere Marlon Kok, de familie van Houten, Pieter Woord en Louw van 
den Berg. Van de laatste zijn er net late jongen gekregen om uit te testen. We zagen dit vorig jaar bij T. 
Koele en Zn ook al. Sparren en overleggen met anderen werkt!  

• Richard korft in bij de Groene Olijftak in IJsselstein… een zeer sterk centrum, zeker voor Marathon Noord. 

Kijk de verslagen maar na van de afgelopen jaren, Piet en Jan van Straten, Pieter Woord, Combinatie van 
Houten, Gerard Schalkwijk, C. van Wijk en Zoon, W.H. Murk en Zoon, P.J. van den Berg en Zoon zijn 

enkele voorbeelden.  
• Richard is op landelijk topniveau handbalcoach geweest. Nu past hij hetzelfde fanatisme toe op zijn 

duiven.  
• Zoon Youri heeft dit jaar de duiven veel gelapt. Net een rijbewijs en dan met vrienden lekker rijden en 

duiven meenemen. Deze jonge mannen raken nu ook geïnteresseerd in de duivenhobby!  
• Richard bewijst dat op een klein hok met weinig duiven mee men toch topuitslagen kan maken. Keuzes 

maken is moeilijk, maar op dit soort hokken noodzakelijk.  

• Richard doet veel met late jongen. Vorig jaar bijvoorbeeld had hij ingekorfd op een dramatische jonge 
duivenvlucht. Er werd een ronde laatjes gekweekt, uitgewend en een 3-tal keer opgeleerd. Als jarige gelijk 
de mand in en deze werden gespeeld op Perigueux en/of Bergerac. Met nog 2 tot 3 nestpennen haalden 
deze gewoon de uitslag. De eerste duif van Perpignan is ook een oktoberjong van 2016!  Natuurlijk heb je 
meer verliezen, maar hij schrikt er zeker niet van terug.  

 

In 2018 waren René en ik al onder de 
indruk van de duiven, hok en 

liefhebber. Nu in 2019 is dit alleen maar 
bevestigd en vergroot. De oude 
Striklijnen van Ben de Kramer en Cor 
Blokdijk gekruist met de oude Theelen 
duiven in een modern jasje zoals Rode 

Cramers en Ceasar. Met een snuifje 
Volkens, van Tuyl en Katsu. Als je hoort 
wie er allemaal zeer goede duiven 
hebben van Richard dan verbaast het je 
ook niet meer dat er rondom Utrecht zo 
hard wordt uitgehaald op de 
Marathonvluchten.   

 
Roel, Richard en Youri, we gaan jullie 
op een zeer gepaste wijze huldigen in 
Doetinchem. Wij denken dat een bus 
met aanhanger op zijn plaats is om 
iedereen van de Groene Olijftak mee te 

nemen om alle prijzen te incasseren ! 
 
 

 
Auteur 
Arjan van Gent 
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Jelle Jellema, Nijverdal, 2e Ochtendlossing Marathon Noord 

Na een jaartje afwezigheid is Jelle Jellema terug op het podium van de Marathon Noord op het onderdeel 
Ochtendlossing. Niet dat Jelle in 2018 een minder jaar had, maar op Perpignan lieten zijn aangewezen duiven iets 
langer op zich wachten, dan gehoopt. In de jaren 2015 t/m 2017 bezette hij iedere keer een andere trede in de 

Top 3 van de Ochtendlossing van de Marathon Noord competitie. Met andere woorden Jelle is over de laatste jaren 
de meest stabiele deelnemer van deze prachtige competitie op dit onderdeel. 

 
De liefhebber  
Iedere marathonduivenliefhebber kent Jelle Jellema 
uit Nijverdal. Hij roept bij iedere fondman 
bewondering op. Jelle kwam in de sport via zijn 
vader Ultsje. Hij heeft in Steggerda nog steeds 
duiven en laat zich regelmatig in de kop van de 

uitslag zien.  
De laatste zes jaar van het huidige decennium heeft 
de voormalig dierenarts uit Nijverdal veel successen 
beleefd. Jelle werd in 2016 Keizer Generaal van de 
Fondunie 2000 en stond drie jaar op rij op het 
ereschavot bij het Kampioenschap Ochtendlossing 

bij de Marathon Noord in de periode 2015 – 2017 en 
nu in 2019 weer. Hij werd een keer 1e, een keer 3e 

en dit seizoen voor de tweede maal 2e. Daarnaast 
wonnen zijn duiven tientallen kopprijzen op de 
diverse marathonvluchten. 
 
Jelle heeft een prachtige stam met duiven van Piter 

Beerda en Zwart Goud opgebouwd en dat is inmiddels uitgebouwd met duiven die zijn aangeschaft en door 
samenkweek met o.a. Hugo Batenburg van Batenburg-van der Merwe. Verder hebben de duiven van Arjan Beens 
hele goede nazaten afgeleverd.  
Jelle zit nooit stil. Hij is altijd op zoek naar verfijning van de verzorging, de trainingen en op zoek naar goede 
duiven om in zijn goede stam in te brengen. De nieuwe inbreng slagen niet allemaal, maar er zitten gelukkig ook 
duiven bij die de stam verrijken. 
 

De duiven van het Kampioenschap 
Voor de kampioenschappen van de Stichting Marathon Noord tellen op drie vluchten alleen de twee eerst 
getekende van de inkorflijst en wel de eerst geklokte van deze twee. De vluchten die voor de Ochtendlossing 
tellen zijn Barcelona, Marseille en Perpignan. Het Marathon Noord-seizoen verliep voor Jelle zo … 
 

Jelle had op Barcelona 19 duiven mee. 9 duiven vlogen in de 

prijzen. Hij pakte met de 7e getekende de 3e nationaal. Wat weer 
een fantastische prestatie was en is. De duif, die telde voor het 
kampioenschap van de Marathon Noord was de 2e getekende, 
genaamd Jill. Ze was Jelle’s derde duif en pakte binnen de 
Marathon Noord de 5e prijs. Nationaal was het goed voor een hele 
knappe 72e prijs. Jill, geboren in 2015, won in haar loopbaan onder 
meer de 2e Internationaal Perpignan 2017 en de 132e nationaal 

Barcelona 2018. Haar vader komt uit de fameuze Barcelona-duiven 
New Laureaat en Kleine Jade, beiden Internationaal winnaar van 
deze Koningsvlucht. Deze vader is eveneens de vader van onder 
meer de 2e nationaal Cahors 2017. De moeder van Jill is Bont 
Goud. Zij komt nog rechtstreeks uit Jelle’s stamvader Zwart Goud 
met een dochter van Snelle Jelle van Arjan Beens. Deze doffer won 
o.a. de 2e nationaal Perpignan. Ook Bont Goud is één van de 

ouders van de 2e nationaal Cahors 2017. 
 

Op Marseille had Jelle 18 duiven mee en speelden 7 duiven prijs. De eerste 3 duiven zaten lekker in de kop van de 
uitslag … 22e, 48e en 91e nationaal. De tweede duif was de 2e getekende en pakte de punten voor het 
kampioenschap. De derde duif was de 1e getekende.   
De puntenpakster van Marseille heet Ming Mei en is geboren in 2017. In de Marathon Noord-competitie pakte ze 

de 5e prijs. Zij won ook de 162e nationaal Agen en de 260e nationaal Narbonne als jaarling en eerder in 2019 de 
210e nationaal Pau. Haar vader komt uit Orion (beste zoon Zwart Goud) met een dochter van Julia (9e nationaal 
St. Vincent). Haar moeder is een zus van de vader van Jill. Zij is dus een dochter van New Laureaat en Kleine 
Jade. 
De 91e nationaal Marseille 2019 (9e bij de Marathon Noord) werd gewonnen door Dochter Rena. Eerder in 2019 
won ze de 46e nationaal Pau. Deze duivin, die geboren is in 2017, komt uit Jort en Rena. Jort is een doffer uit 
Inteelt Rika (stammoeder van het hok Arjan Beens en soort van Jelle zelf) met een dochter van Zwart Goud. Hij 

won zelf de onder andere 45e nationaal Marseille 2016 en de 116e nationaal Pau 2016. Moeder Rena won in haar 
loopbaan als vliegduivin onder meer de 5e nationaal Pau, 8e nationaal Barcelona, 30e nationaal Marseille en de 
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132e nationaal Barcelona. De vader van Rena is Roman. Hij is een zoon van Blauwe Benno en Romee. Romee is 
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 is inmiddels een topvererfster op het 
hok Jellema geworden. De moeder van Rena is Evi. Ze won voor 2016 3 prijzen bij de eerste 150 in groot 

verband, waaronder de 27e nationaal Perpignan in 2015. In 2016 won ze de 10e nationaal Barcelona en de 9e 

nationaal Perpignan.  
 

Op de derde vlucht van de Marathon Noord, Perpignan, had Jelle 45 
duiven mee en meer dan de helft, 24 stuks, kwamen in de prijzen 
terug. Hij begon met de volgende serie 27e, 34e, 50e, 63e en 83e. De 
duiven die het in de Marathon Noord moesten doen waren Joyce en 

Romy (de 3e nationaal Barcelona van eerder dat jaar). Joyce won de 
125e nationaal Perpignan tegen 4.283 duiven (22e SMN). Joyce won 
eerder de 8e nationaal Agen ZLU als jaarling en de 80e nationaal Pau 
2019. Haar vader is topkweker MG 430 (Zoon Miss Gijsje) van Arjan 
Beens. Hij is ook vader van de 3e Internationaal Narbonne, 9e 
nationaal Perpignan, 10e nationaal Barcelona, 13e nationaal Marseille 

en 14e nationaal Pau. Haar moeder is Kleine Jade, 1e internationaal 
Barcelona 2014. 
Romy won de 181e nationaal Perpignan tegen 4.283 duiven (27e 
SMN) en eerder dat jaar de 3e nationaal Barcelona. Een jaar ervoor 
won ze de 29e nationaal Perpignan. Hugo Batenburg heeft Romy 

gekweekt uit Special One, de internationale Barcelona winnaar van 
2015 met Romee van Jelle zelf. Zij werd Olympiade winnaar 2015 

(prijzen zie hierboven). Jelle vertelde eerder dit jaar over deze duivin: ‘Eigenlijk was Romy bestemd voor het 
kweekhok. Maar omdat ik haar daar eigenlijk niet mooi genoeg voor vond (brede staart, slappe rug) heb ik haar 
op het vlieghok gezet. Hier heb ik geen spijt van. Nu ze zo goed vliegt vind ik haar bij nader inzien toch wel mooi.’ 
 
Tot Slot 
Jelle heeft weer een puik seizoen achter de rug. Op Het Marathonduivenjournaal kom ik daar wat uitgebreider op 
terug. In 2019 lieten in de bijzonder de kleinkinderen van Romee zich goed gelden, wat haar naast onder meer 

Kleine Jade tot één van de steunpilaren van de huidige Jellema-stam maakt. 
Als dierenarts is Jelle gestopt. Hierdoor besteedt hij niet meer tijd aan zijn duiven, maar het gaat nu onder minder 
tijdsdruk, vertelde Jelle ons bij zijn bezoek. Jelle is een op en top duivenmelker. Jelle: ‘In het seizoen ben ik dag 
en nacht met de duiven bezig. Gelukkig heb ik steun van mijn vrouw als dat nodig is. Verder werk ik met een 
aantal liefhebbers samen. Met mijn vader natuurlijk en anderen. Ik overleg met hen en doe samenkweek. Die 
leuke contacten zijn voor mij wel een heel belangrijk onderdeel van de sport!’ Wat blijft er zo mooi aan de 

duivensport? Jelle: ‘De wedstrijden! Dus het klaarmaken en het thuiskomen van de duiven.’ 
Jelle, gefeliciteerd met je 4e podiumplek in 5 jaar en tot eind oktober in Doetinchem! 

 
Auteur 
Jaco van Nieuwamerongen 
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Nico de Fouw uit Bant 3e Ochtendlossingskampioen SMN 2019 

Nico en Betty de Fouw wonen in het pittoreske dorpje Bant dat is gelegen aan de snelweg A6, tussen de plaatsen 
Emmeloord en Lemmer. Bant is genoemd naar het vroegere Bantega of Bant in Lemsterland, waarvan de 
landerijen zich ver naar het zuiden, dus tot in het huidige poldergebied, uitstrekten. De betekenis is 'streek', 

'gebied'. Het is een relatief jong dorp, pas in 1951 is men begonnen te bouwen. Wat nog wel leuk te vermelden is 
dat de jeugdfilm Abeltje (de liftjongen uit een boek van Annie M.G. Schmidt) in 1998 voor een grootdeel is 

opgenomen in Bant. 
Nico is in 1982 begonnen met de duivensport en is 
nu alweer 5 jaar met prepensioen. In zijn 
arbeidzame leven was hij timmerman. Zo ook 
heeft hij zijn prachtige huis helemaal zelfgebouwd 
en daar is hij met recht trots op. 
Betty en Nico hebben 3 dochters en 7 

kleinkinderen en dat is te zien. Er hangen in het 
huis allemaal mooie tekeningen van het creatieve 
grut. 
 
Hokken 
De duivenhokken zijn natuurlijk ook door Nico zelf 

gemaakt. Het hok is 10 meter lang en 2.40 meter 
breed, geïsoleerd en dubbelwandig. Wat 

opmerkelijk is dat de ramen schuin uitgevoerd zijn 
en van onderen open staan, zodat er via de 
onderkant genoeg zuurstof naar binnen kan 
stromen. Natuurlijk zit er wel gaas voor om 
ongenode gasten te voorkomen. Het plafond is 

dicht met een strook van 50 cm die open is en 
voorzien van schuiven. Hiermee kan Nico de ventilatie perfect regelen.  
 
In het meest linkse hok daar zitten ca. 22 jonge duiven, daarnaast zitten de kwekers met nog een 15-tal latere 
jonge duiven. In de laatste hokken zitten de nestbakken voor de vliegploeg. 
Het kleine hokje meest rechts op de foto noemt hij  het ‘wachthok’. Dit leek mij wat klein voor Nico om daarin op 
de duiven te wachten, maar de functie is een andere. Hierin moeten de kwekers tijdelijk wachten als de duiven 

worden om gekoppeld of als er van een duivensportvriend duiven worden geleend.  
 
Stamopbouw 
Nico sprak de filosofische woorden: “zonder geluk vaart niemand wel”. Dat geldt zowel voor de kweek als het 
vliegen. Om net dat koppel bij elkaar te plaatsen waar de echte goede uitkomen of om een super vroege duif te 

mogen klokken, daar moet ook alles meezitten. 

Nico zijn hok met duiven is hoofdzakelijk opgebouwd duiven van N. Volkens, de Jellema’s via Streefkerk en 
natuurlijk zijn zeer sterk spelende clubgenoten Jaap Mazee uit het naburige Ens en plaatsgenoot Jan Grootoonk. 
Zo komt Nico zijn vaandeldrager de “Vale Barca” 08-4204786 uit duiven van Jan Grootoonk. Deze doffer was in 
2014 1e Gouden Barcelona duif ZLU 2014 en 1e Asduif Barcelona over 3 jaar ZLU in 2014. In zowel 2013 als 2014 
speelde hij de 1e van sector 4 op Barcelona en vloog de 9e Internationaal Barcelona op 20.669 duiven. In totaal 
speelde deze doffer 12 prijzen op 12 marathonvluchten. Je moet wel bedenken dat Barcelona naar Bant linea 
recta bijna 1300 km is. Ga er maar aanstaan. 

Zo is Nico zijn 1e Barcelona 2019 (14-1498114) een zoon uit deze doffer en de 1e Perpignan 2019 (17-1674071) 
een kleinkind van deze geweldenaar. Dus de “Vale Barca” vererft ook nog zeer goed.  
Daarnaast won Nico in 2009 de 1e Nat. sector 4 en 1e Internationaal NU op  St. Vincent met een doffer uit de 
oude lijnen van Jaap Mazee. Ook deze doffer heeft een grote inbreng in de opbouw van zijn kolonie fondduiven. 
De 1e Marseille (16-1103036) is een kleinkind van deze doffer en de 1e Perpignan 2019 (17-1674071) is een 
kleinkind van deze doffer x een kleinkind van de “Vale Barca”. 
Het gewonnen kampioenschap dit jaar bij SMN mag dan ook wel worden opgedragen aan deze 2 SUPER doffers. 

 
Systeem 

In maart worden de kwekers gekoppeld en de jaarlingen brengen jongen groot van de kwekers en goede vliegers, 
maar de oude vliegdoffers laat hij maximaal 10 dagen broeden en gaan daarna op weduwschap. Dit doet Nico om 
te voorkomen dat de duiven te vroeg gaan ruien. Ook verduistert hij de oude duiven van maart tot eind mei, hij 
licht ze daarentegen niet bij. Het verduisteren heeft vooral een latere vormpiek en een latere rui tot gevolg en dat 

is nu net het effect wat hij hiermee probeert te realiseren.  
Nico is een echte fondliefhebber en speelt het liefst op weduwschap en heeft ±30 weduwnaars. Met de duivinnen 
vliegt hij niet op de marathon. Hij heeft wel geprobeerd op nest te spelen, maar dat beviel niet goed. Veel werk 
met loslaten, duiven van het nest sturen, duiven die weer snel het hok in willen, dat systeem past niet bij hem. 
Tijdens het vliegseizoen worden de weduwnaars om 6 uur los gelaten en krijgen dan een uur de tijd om te 
trainen. De doffers worden niet met vlag o.i.d. in de lucht gehouden en mogen dus vrij vliegen. Om 17.00 uur 
krijgen ze weer een uur tot anderhalf uur de vrijheid om Bant en omgeving te verkennen. De tijden zijn richttijden 

en Nico maakt zich hier niet zo druk over als het iets eerder of later wordt. 
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Het is tegenwoordig erg in om de duiven ’s avonds om ca. 21.30 uur nog een uur verplicht te laten vliegen, ook 
dit doet Nico niet, al speelt hij wel met de gedachte!! Zijn buurman Jan Grootoonk doet deze werkwijze wel en 
met geweldig resultaat. 

De oude doffers gaan 3 keer mee op de marathonvluchten en de jaarlingen worden max. 2 keer ingezet. Met de 

jonge duiven speelt hij het programma van de afdeling zoveel mogelijk, ze moeten ervaring opdoen. 
 
Voeding en medische begeleiding 
Nico voert Beyers Koopman All-in-one, dit is 
zwaar voer geeft hij aan, dus werkt hij veel 
met zuivering om het in bepaalde periodes 

als dat nodig is lichter te maken. De laatste 
paar dagen voor inkorven worden de duiven 
opgevoerd met energierijkvoer. Daarnaast 
krijgen ze grit, diverse vitamies en 
mineralen, deze staan altijd ter beschikking. 
Buiten de jaarlijkse PMV-enting wordt er op 

medisch vlak weinig aan de duiven gedaan. 
De jongen worden niet gekuurd en de oude 
duiven -dus ook de kwekers- krijgen voor 
Limoges (begin juni), een ‘Geelpil’ van v.d. 
Weert opgestoken en voor de laatste 

overnachtvlucht hebben ze nog een BS 
kuurtje gekregen. Zo simpel kan het zijn. 

 
Meest opmerkelijke prestaties 
Nico is erg te spreken over de ZLU Ochtendlossingen en vindt dit een prachtig spel. Voor seizoen 2019 heeft hij 
zich speciaal op de 3 Ochtendlossingsvluchten van SMN gericht en het is dan wel heel erg fijn dat het zo goed 
uitpakt. Zo won Nico brons op deze discipline, hij moest Richard Kuijer en Jelle Jellema voor zich dulden.  
 
De duiven die dit presteerden waren: 

• De 14-1498114 stond 2e aangewezen en werd 25e duif in SMN op Barcelona 1299 km. 
• De 16-1103036 stond 1e aangewezen en werd 26e duif in SMN op Marseille 1053 km.  
• De 17-1674071 stond 1e aangewezen en werd 17e duif in SMN op Perpignan 1149 km. 
 
Betty en Nico nog bedankt voor de koffie en de gezelligheid bij jullie thuis en ik mag zeker stellen dat als je zo’n 
hok met goede marathonduiven hebt, daar kun je er nog vele jaren plezier van hebben.  

 
Auteur 

Simon Kuipers 
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Flip Hoogervorst, ter Aar heeft de beste duif Ochtendlossing over 3 jaar 2019. 

Je zal hem maar hebben. Het is een teken dat je een duif 
op het hok hebt waar je al meerdere jaren op kunt rekenen. 
Aan het eind van het seizoen 2019 vinden we deze duif in 

Papenveer een klein gehucht dat hoort bij het dorp Ter Aar. 
Ter Aar is een plaatsje in Zuid-Holland gelegen aan de rand 

van het groene hard van de randstad. 
  
Op een zaterdagmiddag, waarop de vluchten van de 
afdeling 5 zijn uitgesteld in verband met zware buien in 
combinatie met stormachtige wind, rij ik door het prachtige 
polder landschap richting Ter Aar. Eerst dacht ik nog dat ze 
de duiven best hadden kunnen lossen, omdat het weer er 

toch niet zo heel beroerd uitziet. Maar als ik iets verderop 
langs een boerderij kom waait er plotseling een handdoek 
voor mijn auto langs. De was van de boerin word door de 
wind mee genomen en als ik kijk hangt er niet veel meer 
aan de lijn. Als de duiven met deze harde wind ook nog 
eens een zware bui treffen kon het best wel eens mis gaan. 

(Dus een goede beslissing van de lossings commissie) 
  

Aangekomen in de Chrysantenstraat kan ik mijn auto 
parkeren voor het hek en ga, zoals hier gebruikelijk 
achterom en word verwelkomt door de heer des huizes Flip. 
Ja, ik ben hartelijk verwelkomt door de eigenaar van de 
kampioensduif over de laatste 3 jaar: Flip Hogervorst. Als je 

naar de achterdeur loopt kom je al langs het hok waar de 
kampioen woont. Het staat in een prima onderhouden tuin, 
waar het een plezier moet zijn om op de duiven te wachten. 
  

Ik krijg gelijk een bakkie aangeboden, en we hebben het meteen over de duiven. Nou John dat is een tijd geleden 
dat wij elkaar gesproken hebben, zegt Flip en hij begint meteen over de tijd dat we nog in Koudekerk inkorfde. 
Hoe gezellig het daar altijd was bij Jan en Nel van der Wal, en hoe we altijd aan tafel zaten met mensen als Leo 

Hogervorst, Jos van Ackooy, Gerrit en Ron de Jong en ook mijn persoontje. Direkt begon hij over de avond dat we 
met ons vaste koppeltje Leo gingen feliciteren met zijn eerste nationaal Perpignan. We deden dit expres op 
maandagavond, want dan zou het wel niet zo laat worden................ mmmm (drie uur) 
  
Ja Flip, maar ik kom hier nu voor de resultaten van de laatste drie jaar van die kanjer van jouw met het 

ringnummer 14-1093956. Ik moet Flip haast wel in de rede vallen om wat over deze duif te weten te komen. 

Nou zegt Flip, het is er gelukkig weer een van mijn eigen oude soort en dus een v d Wegen duif. 
  
Vroeger vlogen Leo en ik ook al met eigenlijk alleen met vd Wegen duiven, en met veel succes. 
Ik had toen der tijd de 73 die een geweldige kanjer was op Barcelona, en Leo had toen de 56 die hier op de 
overvlucht kampioensduif van de Z.L.U. werd. Weer moet ik Flip er aan herinneren dat er nu voor hem ben, en 
vraag of er nog veel duiven op het hok bivakkeren. Nee joh er zitten er niet zo veel meer, ik heb een rottijd achter 
de rug, na het verlies van mijn vrouw. Ik heb zelfs al een keer gezegd dat ik er mee ging stoppen, maar toen 

kreeg ik meteen heel veel steun van andere liefhebbers. 
  
Er was er zelfs een die zij dat ik pertinent niet mocht stoppen, want dan had ik helemaal niks meer. Jij krijgt van 
mij wat uit mijn allerbeste en die ga je maar eens opleren. Een poosje later kwam Flip een keer thuis en zag dat 
er een mandje op de trap van het hok stond. In de mand zaten 10 schitterende jongen en de stambomen zaten er 
al bij. Aan deze jonkies kan ik best een hoop plezier beleven, want ik kreeg ze niet van de eerste de beste. Het 
was namelijk Vincent Vork die verantwoordelijk was voor deze opkikker, en van hem kun je best een paar jonkies 

hebben. 
  

Kijk dat is nou het mooie van de grote fond. De liefhebbers onderling hebben altijd wat voor elkaar over. Dit en de 
prestaties van die paar duiven van mijn oude soort hebben mij er toch weer een beetje bovenop geholpen. We 
hebben het hier inderdaad over een paar duiven, want op dit kleine hok zit ook nog de 13-1275774 die de 5e 
kampioensduif over drie jaar is. 

  
Kom zegt Flip we gaan eens kijken in het hok. Er zitten inderdaad maar ongeveer 12 koppels vliegduiven en de 
kampioens duif haal je er niet zo in eens uit op het eerste gezicht. Het is een prachtig donker doffertje die niet 
meteen opvalt in het hok. Maar als je hem in de hand heb, voel je dat het toch wel een bijzonder duifje is. 
Niet groot, maar zijde zacht en soepel gespierd en zo gezegd altijd zijn zondagse pak aan. Maar als je dan weet 
welke het is zie je ook direkt dat het een duif is die alles in de gaten heeft en je blijft volgen tot je het hok weer 
verlaten hebt. Niets ontgaat hem, maar als je hem in de hand wil nemen verzet hij zich niet zo hevig, omdat hij 

weet dat het toch wel gaat gebeuren. 
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Flip heeft nu na een beroerde tijd de draad weer 
een beetje op weten te pakken. Hij tennist weer 
een beetje en is ook gaan biljarten, maar op 
woensdagochtend hebben ze tegenwoordig 

duiven café. Er komen die morgen uit de hele 

omgeving liefhebbers een bakkie koffie doen en 
er word dan over niets dan duiven gerept. Hier 
gaat Flip ook heel graag naar toe. Met ander 
woorden: het gaat weer een beetje met hem en 
dit is toch wel hoofdzakelijk te danken aan de 
mooie hobby die “duivensport” heet. 

  
Dan nog even dit, zegt Flip. Zet je ook nog wel 
even in het stukje hoe geweldig ik het spel van 
de “Marathon Noord” vind. Of je nu een 
liefhebber bent met een paar duifjes of een mega 
melker, je speelt hier allemaal maar met 2 

duiven. Dus allemaal even veel kans. En die 
feestmiddag in Doetinchem vind ik ook geweldig. 
Prachtig dat het Wilhelmus word gespeeld voor 
de kampioenen, en het eten is er ook altijd best. 
 

Nou Flip je mag deze keer zelf op het podium komen, en dan word jij gehuldigd voor de prestaties van de 956. 
Dus we zien je daar. 

  
Auteur 
John van Klink 
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Geert Tiemes uit Didam wint in 2019 de Toppigeons SuperCup bij Marathon Noord. 

Dit jaar komen we vrij veel oude bekenden tegen die ondanks een niet even makkelijk vliegseizoen toch weer hun 
duiven op het juiste moment wisten te laten pieken. Ook Geert Tiemes  wonende aan de Koeleplekstraat in Didam 
is zeker geen onbekende in onze competitie. Echt voorstellen hoeft denk ik niet. Twee jaar geleden schreef ik dat 

hij vastberaden en doelgericht was en nu is dat nog steeds zo. 
 

In 2017 stond Geert in zaal De Kruisberg in Doetinchem op de hoogste trede bij de kampioenen van de 
Ochtendlossing. Tijdens de huldiging pinkte hij een traantje weg en genoot van deze ceremonie. Geert is een 
nuchtere Achterhoeker die de kat vaak eerst uit de boom kijkt, branie en veel bravoure kent hij niet. Doe maar 
normaal dan doe je gek genoeg.  Toen ik dit stukje schreef heb ik eerst nog eens het verhaal van 2017 
doorgenomen en kwam tot de conclusie dat er in huize Tiemes weinig was veranderd. Hetzelfde hok, hetzelfde 
systeem, hetzelfde soort en dezelfde passie en visie. Geert maak je niets wijs en hij denkt veel na over wat het 
beste is voor zijn gevleugelde vrienden. Inmiddels is hij weer voorzitter geworden van zijn duivenclub , een rol die 

hij voorheen ook al vervuld had in de andere vereniging die is opgeheven. 
 
Ik vroeg aan Geert wat hij afgelopen twee jaar anders heeft gedaan, maar het antwoord was kort en bondig: 
eigenlijk niets. Zijn duivenbestand is voor een groot gedeelte afkomstig van Jelle Jellema die hij  in 2011, 2012, 
2013 samen met Peter Wanders  daar heeft aangeschaft. Hij is altijd op zoek naar versterking, ook dit jaar ruilt hij 
met andere toppers om nog betere duiven te  krijgen die op de koningsvlucht Barcelona kunnen vlammen. Geert 

zijn doel is om in de toekomst op deze vlucht landelijk een topuitslag neer te zetten. 
Zijn motto is veel kweken, veel spelen, streng selecteren en heel veel tijd er in stoppen om ze zo picobello aan de 

start te krijgen, op elke vlucht weer zowel bij jong als oud.  Geert speelt zijn duiven wekelijks en die wie thuis 
blijven worden gelapt in verschillende richtingen. Heel ver rijdt Geert er niet mee maar ze gaan wel een voor een 
de lucht in. Hij speelt nog steeds met doffers op weduwschap en met duivinnen op nest. 
 
Hij was zelf over het afgelopen seizoen gematigd tevreden. Op onze zes vluchten draait Geert van de twaalf 

getekende duiven er tien. Niemand die meedoet aan deze competitie deed dit beter. 
Toen de uitslag bekend was over zijn kampioenschap ging ik toch eens kijken of hij dat deed met duiven die twee 
jaar geleden zorgden voor het toenmalige kampioenschap. De conclusie is dat geen van die drie getekende duiven 
van toen nu hun steentje hadden bijgedragen. Gekker nog, alle drie de duiven van toen zijn verspeeld, een op 
St.Vincent maar ook een op een simpele eigen africhting.  Kampioenen sneuvelen op het veld van eer als je ze 
blijft doorspelen. Alles in het kweekhok stoppen is voor Geert ook geen optie want daar zit al topmateriaal.     
Op bijna al onze vluchten stonden er doffers getekend terwijl de duivinnen  als eerste thuis waren. Het aanwijzen 

blijft moeilijk, je let op alles maar moet toch kiezen als ze worden ingekorfd. Vaak zet Geert zowel een doffer en 
een duivin bij de bovenste twee, dus een weduwnaar en een duif op nest. Zo heb je altijd twee duiven uit twee 
verschillende hokken en spreid je de kans om een getekende te draaien. 
 
Hoe kwamen de duiven op de zes vluchten? 

St.Vincent   6 mee/3 prijzen,  zijn derde is de tweede 

getekende   48e melding bij S.M.N. 
Dax  6 mee/3 prijzen, zijn derde is de eerste getekende 
(146) 106e en143e melding bij S.M.N.  
Bergerac  15 mee/9 prijzen, zijn zevende duif is de 
eerste getekende(146) 257e en286e melding bij S.M.N. 
Perpignan 3 mee/2 prijzen, de tweede duif is de eerste 
getekende (108) 48e melding bij S.M.N. 

Marseille 2 mee/2 prijzen, de eerste duif is de eerste 
getekende 4e en 57e melding bij S.M.N. 
Barcelona  5 mee/4 prijzen, de tweede duif is de eerste 
getekende(108)  62e en 92e melding bij S.M.N. 
 
Een bijzonder verhaal is er over de volgende duivin deze 
lichtkras dame is een prachtige ranke duif met het 

ringnummer 16-1276108. Ze was in 2018 Geert zijn 
eerste duif op Barcelona. Ze stond niet als getekend 

omdat ze aan een kant van haar vleugel de laatste vier pennen had laten staan. Ik snap Geert zijn motivatie want 
wat is er dan met zo’n duif aan de hand?  Je weet het  niet,  ze was prima in orde en werd dus uiteindelijk als 
eerste op Geert zijn hok geklokt. Een jaar later in het seizoen 2019 heeft ze weer een pen laten staan, ze had er 
de dus drie vervangen maar een pen zat er dus al twee jaar in en weer stond Geert in dubio wat hij moest doen, 

het vertrouwen was er en ze bewees weer uit het goede hout gesneden te zijn. 
Familie Tiemes bedankt voor jullie gastvrijheid, ik denk dat we op dit adres  niet voor de laatste keer waren in 
Didam en voor 2020 kun je er op rekenen dat Geert weer zijn mouwen opstroopt om vroege duiven te klokken.  
 
Op zaterdag 26 oktober gaan we er weer een leuke middag van maken in Doetinchem  en gaan we  alle winnaars 
in het zonnetje zetten. 
 

Auteur 
Patrick Sticker.  
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Combinatie Jan Hommes en Zonen uit Akersloot winnen de Herman van der Velden trofee 2019 

Na het succesjaar 2018 leek het erop dat ze bijna 
niet beter konden. 1e SMN Perpignan, 2e Supercup 
en 1e Criterium der Azen Ochtendlossing. Beker 

van Vlaanderen, 1e nationaal Perigueux, 2e 
nationaal en internationaal Perpignan, 

keizerkampioen Fondclub NH en Fondunie 2000 
enzovoorts. Maar in 2019 gaat het ook niet heel 
slecht. Er werd al 3 keer teletekst behaald, 26e en 
31e nationaal Pau, 64e nationaal Agen jaarlingen 
en dan de Herman van der Velden trofee bij SMN 
met een 16e St. Vincent en een 13e Barcelona bij 
SMN.  

Vader Jan  
De echte overwinnaar is eigenlijk vader Jan. 

Allereerst de achtergrond. Jan, Nick en Rens 
hebben hun eigen hokken. Jan en Nick hebben 
oude duiven met enkele jaarlingen en Rens heeft 
enkel en alleen jaarlingen. Gezamenlijk verzorgen 

zij de jonge duiven. Wanneer er wordt ingekorfd worden er uit alle hokken duiven ingekorfd. Dus wanneer er oude 

duiven meegaan, dan uit de hokken van Jan en Nick, gaan er ook jaarlingen mee dan ook uit het hok van Rens. 
Dit jaar zijn dus de winnaars van de Herman van der Velden trofee uit het hok van vader Jan gekomen. Vooral het 

feit dat hij meerdere duiven op Barcelona voor de zonen draait wordt in Akersloot nog steeds regelmatig even 
tussen neus en lippen door vermeld. Tevens is Jan de echte overwinnaar daar hij na een zwaar jaar 2018 
gezondheid technisch gezien nu weer helemaal up and running is en weer volledig aan het werk is. 

2019 
Het jaar 2019 is een raar jaar voor de marathonspelers. Een aantal 
vluchten gewoon slecht gelost, waardoor er rare concoursen 
ontstaan. Ook worden er door deze lossingen en neerslaggebieden 
relatief veel vaste bewezen duiven verloren. Ook dat hakt er bij de 
combinatie in. Toch blijven ze volharden met het spelen op de 

middag- en de Ochtendlossing om de duiven goed en veel aan de 
tand te kunnen voelen.  René en ik hebben veel duiven in de 
handen gehad en bijna allemaal is het familie van elkaar, of worden 
er op bepaalde vluchten families gepakt. Sterke duiven, korte 
voorarmen en geen sulletjes. Duiven die continue in de gaten 

houden waar ze zijn, waar ze heen moeten en vooral zeer alert zijn.  

St. Vincent 
De duif die bij St. Vincent voor de punten zorgt is de Super 18. Deze duif was in 2018 hun eerste duif op St. 

Vincent Middaglossing en won toen de 45e in SMN. Maar deze duif was ook één van de bijdragers van de punten 
voor de titel Criterium der Azen 2018 op Marseille. De Super 18 was hun eerste getekende op St. Vincent en 
wordt dus gespeeld op het zolderhok van Jan. De Super 18 komt uit een zoon van de Timmerman van Rob 
Timmermans maal inteelt Bolleke van L. van de Eijnde. De moeder van de Super 18 komt van Kees Droog met 
Roelofs, Schermer en Homma bloed. Ze vloog ook al eens een 6e nationaal Sector 2 Albi in 2016. 

Barcelona 
Op Barcelona is de tweede getekende de duif die zorgt voor de 
punten. Deze 372 van 2015  het  Marseille Spirit en deed op 
Barcelona haar 4e marathonvlucht uit haar loopbaan. Deze duivin 

was in 2018 de eerste duif van Marseille. De 372 komt uit de 
Kleine Jaap van Jaap Bochem maal Janelle van Combinatie Van der 

Plas.  
De Herman van der Velden trofee is gewonnen door een 
combinatie die één van de tophokken zijn in Sector 2 op de 
ochtend- en Middaglossing. Elke vlucht, elk jaar pakken zij duiven 
en veelal ook vroege duiven. Ik ben benieuwd of we dit jaar nog 

een keer terug moeten komen voor een andere overwinning bij 
Marathon Noord. Ze staan namelijk ook in de kop van diverse 
klassementen en we hebben ook Bergerac en Perpignan nog te 
gaan.  

Auteur  
Arjan van Gent 
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren 

Jaar Middaglossing Ochtendlossing 

2018 T. Koele en Zn, Wezep Henk Wegh, Lochem 

2017 Ben van Holland en Zn, Ede Geert Tiemes, Didam 

2016 Toon van Vliet, Aarlanderveen Jelle Jellema, Nijverdal 

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 

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  

  

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 
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