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Voorwoord
Beste sportvrienden en vriendinnen,
Het seizoen 2018 is weer achter de rug. We kunnen terug kijken op een behoorlijk zwaar seizoen. Elke week
hadden we wel te maken met warm tot zeer warm weer en een noord tot noordoosten wind. Toch zijn er duiven
en liefhebbers die goed weten om te gaan met deze weersomstandigheden. U kunt deze liefhebbers natuurlijk
vinden in het fantastische kampioenenboek dat inmiddels voor U ligt. We zijn in het seizoen en na het seizoen bij
heel wat vluchtwinnaars en kampioenen langs geweest. Ik kan U verzekeren dat er bijzondere verhalen uit voort
zijn gekomen. Maar daar komt U zeker achter als U in het kampioenenboek gaat lezen. Elk jaar kunnen wij weer
een mooi kampioenenboek presenteren, dit kunnen we niet zonder onze trouwe sponsoren die we elk jaar weer
benaderen voor een advertentie, prijzen of een ander soort van sponsoring t.b.v. Stichting Marathon Noord. Ik wil
daarom vanaf deze plaats de sponsoren dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage die wij het afgelopen
seizoen mochten ontvangen. Want zonder hun steun kunnen wij ook niet zo een mooi prijzenpakket en
kampioenenboek aan U presenteren.
Verder wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook alle bestuursleden en medewerkers van Stichting
Marathon Noord te bedanken voor hun inzet m.b.t. het afgelopen seizoen. Deze mensen steken voor en na het
seizoen er heel wat uren in om de organisatie t.b.v. Stichting Marathon Noord draaiende te houden. Wij horen van
alle kanten dat vrijwilligers moeilijk te vinden zijn voor een organisatie of club. Dus het gezegde, vele handen
maken licht werk is hier absoluut van toepassing. Wees zuinig op deze vrijwilligers in wat voor club of organisatie
je ook zit.
Onze feestmiddag/avond staat al vast en zoals de meesten wel weten wordt deze gehouden op zaterdag 27
Oktober in de Kruisberg te Doetinchem (aanvang 14.00 uur) Wij hopen weer op een volle zaal zodat we de
vluchtwinnaars en kampioenen op gepaste wijze kunnen huldigen. Op deze middag staat er weer een prima warm
en koud buffet voor U klaar. Tevens hebben we weer onze geweldige loterij. Voor slecht € 2,50.- per lot kunt U
weer een bon of een laat jong winnen welke door onze vluchtwinnaars, kampioenen en andere prominenten
liefhebbers zijn geschonken t.b.v. Stichting Marathon Noord. Deze liefhebbers wil ik hierbij nogmaals bedanken
voor hun schenking.
Voorzitter SMN
René Koeman

De jaarlijkse feestmiddag wordt gehouden op 27 oktober 2018 in
De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 7009 BT Doetinchem.
Zaal open 13.15 uur. Einde feestmiddag 20.00 uur.
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Henk Gerritsen uit Woerden wint met zijn Liz de 1e St. Vincent 2018 van SMN.
Woerden is een stad en gemeente in het westen van de provincie Utrecht en gelegen in het oosten van het
Groene Hart. De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Woerden stamt uit de
Romeinse tijd, toen rond 41 na.Chr het castellum Laurium op deze plek werd gesticht, op een natuurlijke hoogte.
Dit castellum was een legerplaats langs
de noordgrens van het Romeinse Rijk,
die gevormd werd door de Rijn,
tegenwoordig de Oude Rijn. Laurium is
in gebruik geweest tot omstreeks 270.
Er zijn een aantal Romeinse schepen in
Woerden gevonden, en een replica wordt
sinds 2009 gebruikt voor rondvaarten.
Een aanrader.
In deze mooie stad, waarin uw reporter
ook naar school is geweest en zijn
duivenmaat Paul vd Boogaard is
geboren, gaan zij gezamenlijk naar de
overwinnaar van St. Vincent toe.
Henk Gerritsen 71 jaar en in zijn
werkzame leven altijd in de bouw
gewerkt, in welke vorm dan ook. Al
vanaf zijn 8e jaar in het bezit van
duiven. Op deze jonge leeftijd kreeg hij
van zijn vader zijn eerste duiven. Hij
werd lid bij de duivenvereniging “Ons
Genoegen” waar hij 33 jaar lid van is
gebleven. Hierna vertrok hij naar de “Gevleugelde Vrienden”, de zuster duivenvereniging in Woerden. Dit is tevens
het sterke ZLU-inkorfcentrum van de regio Woerden.
Henk had voor de vlucht vanuit St. Vincent 3 duiven ingekorfd. De uiteindelijke winnares ging als 2e van de lijst
de mand in. Deze rode duivin, klein van stuk, met het ringnummer 14-1095287 verdiende deze plaats omdat ze
voorheen al 5 keer mee was geweest op de overnachtfond en 5 keer prijs. Met deze 1e plaats bij SMN en 8e
plaats van nationaal St. Vincent met 12.541 duiven in concours heeft zij haar plaats op het vlieghok meer dan
verdient. Wat geweldig om zo’n duvin op je hok te hebben. Op de dag van aankomst had zijn vrouw ’s morgens
tegen Henk gezegd dat er al duiven gevallen waren. Dit had zij al op de computer gelezen. Ja, dat zal wel zei
Henk vervolgens, want hij dacht dat hij in de maling werd genomen. Echt waar zei ze, Peter van Sintmaartensdijk
heeft er al èèn. Nou, dan ga ik nu naar buiten en als er dan èèn valt zit ik vroeg. Net op het moment dat hij dat
zei en naar buiten loopt ziet hij een duif aankomen. En zag hij direct dat het zijn kleine rode duivin was. Daar is er
èèn zei hij tegen zijn vrouw. Nu dacht zij dat ze in de maling werd genomen. Maar ook Henk had niet gelogen. De
winnares draagt in het vervolg de naam van Henk zijn 5-jarige kleindochter “Liz”. Dit is ook de eerste en enige
keer dat een duif van Henk een naam mee krijgt. Met deze overwinning wordt het seizoen 2018 behoorlijk goed
gemaakt. In de afgelopen periode is Henk namelijk al 3 supers kwijtgeraakt op de vluchten voorafgaand aan St.
Vincent.
14-1095287 (Liz)
De vader is de 06-1120741. Dit is
èèn van de duiven waarmee Henk
is begonnen op de overnachtfond.
Deze doffer stamt weer af van de
05-2200521 (vader van 7 maal 1e
prijswinnaars op de
overnachtfond) van de bekende
fam. Huizer uit Rhoon en een
duivin van Jaap vd Kamp. Toen
nog woonachtig in Woerden.
Hierin zien we de “Marina” van
Jaap staan die hij samen met Paul
vd Boogaard gekweekt heeft. De
“Marina” heeft zelf twee keer op
teletekst gestaan.
De moeder van Liz is de 121617085, een duivin die Henk via een ruil met Paul vd Boogaard verkregen heeft. Dit is een 100% inteelt product.
Want haar vader en moeder zijn broer en zus. Bij haar vinden we in de stamboom de Misty van Paul terug, die in
2004 de beste overnachtduif van Nederland was. En verder zien we de Brutus diverse malen terugkomen in de
stamboom. De Brutus is een product van kweekkoppel 2 van Paul. Wat zijn daar al vele goede duiven uit
voortgekomen.
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Henk begint het vliegseizoen met 25 koppels. Hiervan waren er dit jaar 13 duiven twee jaar of ouder. De rest van
zijn vliegploeg bestaat uit jaarlingen. Hieruit blijkt dat hij streng selecteert. Hij speelt zowel de doffers als
duivinnen op het nest. Bij het maken van deze reportage zat de winnares op een jong van ongeveer 12 dagen
oud.
Vragend naar de medische begeleiding is Henk resoluut. De dierenarts zal van mij niet rijk worden. Ik geef nooit
een kuur. Ik selecteer streng op gezondheid en degene die die met mijn systeem niet gezond kan blijven gaat
eruit.
Bovenstaand las u het verslag van de winnaar van St. Vincent bij Marathon Noord in 2018. Henk Gerritsen een
duivenmelker in hart en nieren. En met zijn hart op de goede plaats. Ik hoop dat hij samen met zijn vrouw nog
lang van onze mooie hobby mag blijven genieten.
Auteur
Pieter Vreeling
Winnaars Wim van Dorrestein bokaal op St.Vincent bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017
2016
2015
2014
2013

:
:
:
:
:

J. Mazee, Ens
P. Bosveld, Oosterbeek
G.J. van Vilsteren, Zwolle
K. Cluistra, Polsbroek
P. Romkes, Urk

Uitslag St. Vincent
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
H. Gerritsen
Jelle Outhuijse
Hans Radstaak
A.Heidstra
W. Weerink
K.Cluistra
H.J. v.d. Belt
T. Koele & Zn
B. Homma
Comb. Seelen
Comb.de Gunst
H. Leeftink
D.Kreileman
C & G Koopman
Comb Rekker-Westra
Aart Hup
G. Scholten
C. van Wijk en zn
Hans Keller
H van't Goor
G. Scholten
A.G.v.d.Walle
S.P. Schellevis
Comb A.Wolff F.Sellies
Kees Niesten jr

Woonplaats
Woerden
Harlingen
Gaanderen
Rottevalle
Wierden
Polsbroek
Zwolle
Wezep
Balk
Borne
't Harde
Nijverdal
Nieuwleusen
Emmen
Berlikum
Oene
Enter
Benschop
Amersfoort
't Harde
Enter
Beerta
Uitgeest
Wezep
Heemskerk

Afstand Get
1046103
2
1169851
1
1083960
1
1188890
1
1132667
1
1037672
2
1126790
2
1120036
2
1147730
1
1133458
2
1112886
1
1127693
2
1142691
1
1176958
1
1183977
2
1110201
2
1126031
2
1041403
1
1069279
1
1111957
1
1126031
1
1228821
1
1085532
1
1121065
2
1082388
1

Ringnr
Aankomst Snelheid
4-1095287
6:45:24 1.705.411
4-1416135
8:58:41 1.566.698
4-1540525
8:46:38 1.475.506
3-1628385
11:40:26 1.308.722
5-1287895
10:58:22 1.307.375
5-1733284
9:59:40 1.284.773
3-1708542
11:10:13 1.283.033
5-1404839
11:07:24 1.279.456
3-4243603
11:32:18 1.274.809
5-1299115
11:21:17 1.274.575
5-1376804
11:09:54 1.267.647
6-1164219
11:27:17 1.259.594
5-4772597
11:48:06 1.247.343
5-1230917
12:16:04 1.246.689
5-1183154
12:25:09 1.242.153
3-1819338
11:28:57 1.237.730
6-1189713
11:42:05 1.237.283
3-1020394
10:34:07 1.236.648
6-1363876
11:01:16 1.230.092
5-1374743
11:37:15 1.228.321
4-1587276
11:59:15 1.214.377
3-1557437
13:31:41 1.205.082
6-1432289
11:36:26 1.200.234
5-1406625
12:09:22 1.195.969
5-1589558
11:39:03 1.193.306

Punten
1000,00
999,99
999,97
999,94
999,90
999,85
999,79
999,72
999,64
999,55
999,45
999,34
999,22
999,09
998,95
998,80
998,64
998,47
998,29
998,10
997,90
997,69
997,47
997,24
997,00
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Attractie 1 St.Vincent
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naam
Jelle Outhuijse
Hans Radstaak
A.Heidstra
W. Weerink
B. Homma
Comb.de Gunst
D.Kreileman
C & G Koopman
C. van Wijk en zn
H van't Goor
G. Scholten
A.G.v.d.Walle
D.Ruiter

Woonplaats
Harlingen
Gaanderen
Rottevalle
Wierden
Balk
't Harde
Nieuwleusen
Emmen
Benschop
't Harde
Enter
Beerta
Lutjebroek

Bedrag
€ 450
€ 350
€ 250
€ 150
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50

Nr.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Naam
H.J. Kuijf
H. Boertje
Comb. van den Dragt
D Adema
M. Koeman-Kok
Comb Heezen Goossens
Benno Kastelein
H Zwiers
C. Hardeman
J.W.B Bruins
J v Grafhorst
O. Pals
Jaap Mazee

Woonplaats
Nieuwkoop
Westerhaar
Harderwijk
Sneek
Wormerveer
Beltrum
Hengelo
Den Ham
Breukelen
Ulft
Harderwijk
Bovenkerk
Ens

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Naam
A.G.v.d.Walle
W. Weerink
E. Peperkamp
Henk Jansen Jzn
G.van Laar
Bart v. d. Bovenkamp
Comb J.Hommes & Znn
Comb. van Kleef-Hol

Woonplaats
Beerta
Wierden
Arnhem
Beerta
ELST UT
Doetinchem
Akersloot
Geldermalsen

Bedrag
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Attractie 2 St.Vincent
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
H. Gerritsen
K.Cluistra
T. Koele & Zn
Comb. Seelen
H. Leeftink
Comb. Rekker-Westra
Aart Hup
G. Scholten
comb.A.Wolff F.Sellies

Woonplaats
Woerden
Polsbroek
Wezep
Borne
Nijverdal
Berlikum
Oene
Enter
Wezep

Bedrag
€ 350
€ 250
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100

Nr.
10
11
12
13
14
15
16
17

Gewonnen extra prijzen St.Vincent
Nr.
1

Prijs
Wim van Dorrestein bokaal

Winnaar
H.Gerritsen, Woerden

Aangeboden door
Timmerbedrijf G&H van den Berg

2

Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket

H.Gerritsen, Woerden
J.S. Outhuyse, Harlingen

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3
4

DHP Cultura pakket
Geldprijs 50,00

H.Radstaak, Gaanderen
A.Heidstra, Rottevalle

DHP Cultura
Herman van der Velden

5

Vaar tegoedbon
Doos bloembollen

A.Heidstra, Rottevalle
W. Weerink, Wierden

Botenverhuur de Rijnstroom
Louis Vollebregt

13
44

Geldprijs 44,00
zak voer

D. Kreileman, Nieuwleusen
B. v.d. Bovenkamp, Doetinchem

Herman van der Velden
Harjac B.V
Vluchtsponsor:

Reischeque poule
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Reischeque van €900,-

H.Gerritsen, Woerden
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Piet van Straten uit Vianen wint Dax 2018
Op een mooie zomerse avond in juli toog ik samen met mijn duivenvriend Paul v.d Boogaard naar Vianen. Toen ik
de afspraak met Piet maakte om de reportage tot stand te laten komen, was één van de eerste woorden die hij tot
mij zei, “wat voor gebak zal ik voor jullie gaan halen”. Doe maar appelgebak met slagroom zei ik. Ik bedoel maar,
Piet laat ook anderen mee genieten.
Vanuit Vianen vliegt de thans 77 jarige Piet, al vele jaren in kampioenstijl op de overnachtfond. Behalve afgelopen
jaar. In dat jaar 2017 was hij behoorlijk met zijn gezondheid aan het tobben. En meestal heeft dit zijn weerslag
op de prestaties van de duiven, zo ook bij Piet. Maar buiten dat vervelende jaar zijn de prestaties zeker niet
onopgemerkt gebleven zo blijkt uit de vele kampioenschappen die hij al heeft behaald. Zo heeft Piet al 3 keer de
“Nationale Fondspiegel” gewonnen. Won in 2015 de 1e St. Vincent in de Sector 3 en had in 2014 met zijn
“Jessica” de duifkampioen middaglossing bij SMN.
Piet is één van de 3 broers die besmet is met het duivenbacil. Broer Jan vliegt in Utrecht en broer Henny heeft
door zijn drukke werkzaamheden geen tijd om de duivensport te beoefenen. Op mijn vraag, had jou vader ook
duiven antwoorde hij “ja, aan de waslijn”. Ik had als jong ventje duiven gekregen van mijn buurman. Toen ik op
een gegeven moment thuis kwam, had mijn vader deze geslacht en opgehangen aan de waslijn. Oh man, wat was
ik kwaad op mijn vader.
Dax 2018 was geen gemakkelijke vlucht. Om
13.30 uur los, kregen onze duiven te maken
met tegenwind en temperaturen tussen 25en 30 graden. De winnende duif bij de SMN,
die het ringnummer 14-1081722 in zijn
vroege jeugd om zijn pootje geschoven
kreeg, maakt 1027 mpm. Met deze snelheid
wint hij de eerste plaats bij SMN en de derde
plaats in de sector 3 en dit tegen 2320
duiven. Op St. Vincent 2018 had deze kanjer
ook al de 14e plaats tegen 2726 duiven voor
zich opgeëist. Als je kijkt naar de
afstammeling, zie je dat deze doffer het niet
van een vreemde heeft. De vader is de 091217485, die de naam de Zwollenaar heeft
mee gekregen. Hij werd in 2010 opgevangen
in Zwolle. Bij het opgeven vroeg Piet, is het
een blauwe met witte pennen? De mevrouw
in kwestie zei man, daar heb ik geen
verstand van. Hij zit bij mij in het konijnhok.
Piet ging er naar toe en ja, daar zat zijn
favoriet. Van deze rit naar Zwolle heeft hij
geen spijt gehad. Samen met de 10-1492946, gehaald bij Henk de Bree uit Soest, waar Piet al sinds 1980 over de
vloer komt, vormt dit het “Gouden Kweekkoppel”. Wat zijn daar al supers uit gekomen.
De medische begeleiding stelt niet zoveel voor. Buiten de verplichte entingen krijgen de duiven een dag na
terugkomst een “geelpil” opgestoken. Alleen als er echt iets mis is met de duiven zoekt hij de dierenarts op.
Bij thuiskomst worden de duiven opgesloten in de broedbak. Ze worden gevoerd met o.a. Tovo, P40-korrel en wat
snoepzaad. Zij krijgen dan hun partner niet te zien. Deze zien ze pas een paar dagen later en worden dan
gezamenlijk losgelaten. Het is dan een groot feest op en rondom het duivenhok
Piet is sinds afgelopen jaar lid van het nationaal inkorfcentrum “De Groene Olijftak” uit IJsselstein. Tijdens ons
gesprek heeft hij menigmaal mij en Paul benadrukt dat dit zón fijne vereniging is. En niet alleen dat maar ook een
heel sterk inkorfcentrum. Ik ben zelf één keer in deze vereniging geweest en dat was bij de afscheidsronde van
filmmaker Cees Donkers. Ook toen was de samenhorigheid mij in deze club opgevallen.
Wat zeker niet onvermeld mag zijn is dat Piet heel veel respect heeft voor zijn directe “concurrentie”. Hij ziet ze
eigenlijk als vrienden zoals o.a. C.C.J. van Wijk en Zoon uit Benschop en de Comb. Steenbeek en Zoon uit De Bilt.
Hier hebben we in het kort de liefhebber Piet van Straten proberen aan u voor te stellen. Een man die de
postduiven meeneemt in zijn hart en dat hart op de goede plaats in zijn lichaam heeft zitten.
Piet, geniet zo lang het nog kan van onze
mooie hobby en heel veel succes hierbij
toegewenst.
Auteur
Pieter Vreeling

Winnaars Dax bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Arie van der Meer en Zn, Utrecht
Combinatie Niks, Westerhaar (Albi)
Cor Schermer, Castricum (Bergerac)
M. En D. Heezen, Beltrum (Cahors)
Richard van den Berg, de Kwakel
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Uitslag Dax
Pos

Naam

Woonplaats

Afstand

Get

Ringnr

Aankomst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Piet van Straten
Henk van der Wielen
Henri Hoeks
Jan Grootoonk
H. Boertje
A.J. van Amerongen
Richard van Rossum
A van Gelderen
Comb Rekker-Westra
Comb.de Vries
A.G.v.d.Walle
C.J. Schermer
Comb. Seelen
T. Koele & Zn
H de Graaf
J.W.B Bruins
R. Timmermans
F. Wagteveld
H Zwiers
Gebr. Spekking
G. Heutink en Zn.
Ben Geerts
Roland Groen
R.W.B. van Aalst
G. Heutink en Zn.

Vianen
Boven-Leeuwen
Bovensmilde
Bant
Westerhaar
Bunnik
Wageningen
Ameide
Berlikum
IJmuiden
Beerta
Castricum
Borne
Wezep
Alphen ad Rijn
Ulft
Schellingwoude
Tjalleberd
Den Ham
Terborg
Genemuiden
Ulft
Oudewater
Ulft
Genemuiden

1027355
1033979
1170006
1125604
1126227
1038315
1045307
1020576
1168629
1059841
1212435
1071203
1116664
1103894
1027176
1065044
1062232
1153946
1123668
1068547
1121071
1065149
1023916
1064963
1121071

2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2

4-1081722
5-1485934
5-1246227
6-1102688
5-1346454
5-1517164
4-1908356
4-1056159
6-1023556
6-1443595
6-1811254
4-1847948
3-1731722
4-1648099
4-1053890
5-1450304
5-1557631
3-1613093
5-1303219
3-1913238
4-1488993
6-1286410
6-1551402
6-1304072
4-1916612

12:22:21
12:28:47
15:05:20
14:23:01
14:28:35
13:10:59
13:22:47
12:58:35
15:30:43
13:42:15
16:17:29
13:56:21
14:44:41
14:32:29
13:21:27
14:00:15
13:59:04
15:34:28
15:04:55
14:11:53
15:06:05
14:09:25
13:31:03
14:15:16
15:14:29

Bedrag
€ 450
€ 350
€ 250
€ 150
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50

Nr.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Naam
H .Wilharms
C & G Koopman
A.A.Aalpoel
Comb Schipper
F. Troelstra
Herman Brinkman
W. Weerink
A.C. Lammerts
W. van Mierle
Ad van Heyst
C.J. Schermer
Combinatie Verwaaijen
V.Kooten & V. Bemmel

Attractie 1 Dax
Nr. Naam
1 Henri Hoeks
2 Jan Grootoonk
3 H. Boertje
4 Richard van Rossum
5 Comb Rekker-Westra
6 H de Graaf
7 J.W.B Bruins
8 H Zwiers
9 Gebr. Spekking
10 G. Heutink en Zn.
11 Ben Geerts
12 G&J Polman
13 J.C.Roelofs

Woonplaats
Bovensmilde
Bant
Westerhaar
Wageningen
Berlikum
Alphen ad Rijn
Ulft
Den Ham
Terborg
Genemuiden
Ulft
Braamt
Alkmaar

Snelheid

1.043.686
1.043.592
1.019.761
1.018.631
1.014.086
1.005.146
1.000.502
999.991
996.502
995.857
994.220
993.372
991.093
990.498
984.404
984.101
982.578
980.856
979.728
976.825
976.471
975.933
972.331
970.560
969.378

Punten

1000,00
999,99
999,97
999,94
999,90
999,85
999,79
999,72
999,64
999,55
999,45
999,34
999,22
999,09
998,95
998,80
998,64
998,47
998,29
998,10
997,90
997,69
997,47
997,24
997,00

Woonplaats
Westerhaar
Emmen
Zutphen
Marken
Heeg
Tuk
Wierden
Hoofddorp
Westervoort
Wychen
Castricum
Deest
Lunteren

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Attractie 2 Dax
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Piet van Straten
A van Gelderen
A.G.v.d.Walle
C.J. Schermer
Comb. Seelen
T. Koele & Zn
F. Wagteveld
G. Heutink en Zn.
B. Homma

Woonplaats
Vianen
Ameide
Beerta
Castricum
Borne
Wezep
Tjalleberd
Genemuiden
Balk

Bedrag
€ 350
€ 250
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100

Nr.
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Simon Kuipers
Sil van Vliet
G.A.M.Tiemes
R.J. van der Bijl
C. van Oeveren
W. Weerink
Aart Hup
Comb.Niks

Woonplaats
Oudega
Ter Aar
Didam
Woerden
Overberg
Wierden
Oene
Westerhaar

Bedrag
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
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Gewonnen extra prijzen Dax
Nr.
1

Prijs
Kristallen vaas
Vispakket t.w.v. 90,00

Winnaar
P. van Straten, Vianen
P. van Straten, Vianen

Aangeboden door
www.duivendirect.nl
Vishandel de Vakman

2
3

Vleespakket
DHP pakket t.w.v. 50,00

H. vd Wielen, Boven-Leeuwen
H.Hoeks, Bovensmilde

Slagerij v.d. Bovenkamp
DHP Cultura

4
5

Doos bloembollen
Tegoedbon Deil Electronics twv 50,00

J.Grootoonk, Bant
H.Boertje, Westerhaar

Louis Vollebregt
Deil Electronics-Basch

10
13

Kano - Cadeaubon t.w.v. 25,00
Geldprijs 44,00

Comb. de Vries, Ijmuiden
Comb. Seelen, Borne

Botenverhuur de Rijnstroom
Herman van der Velden

44

zak voer

H.Brinkman, Tuk

Harjac B.V.

Vluchtsponsor:
Reischeque poule
7

Reischeque van €900,-

H.Hoeks, Bovensmilde
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Bennie Homma winnaar Bergerac SMN 2018
Het was maandagavond en ik mocht de reis gaan maken naar het zuiden van de provincie Friesland, naar Balk. Ik
woon zelf in het uiterste noorden en naar Balk ben ik toch snel drie kwartier onderweg. Het was mijn eerste
vakantiedag en in alle rust ging ik onderweg. De grootmeester uit Balk had namelijk de 2e Nationaal Bergerac
gewonnen met zijn 1e getekende en was daarmee 1e van Stichting Marathon Noord op deze klassieke vlucht.
Toen ik ooit gevraagd werd of ik contactpersoon wilde worden van het Noorden voor Marathon Noord had ik
eigenlijk niet verwacht ooit een reportage te mogen schrijven omdat het gebied redelijk groot is en de Friese
duiven toch een stuk verder moeten dan de meeste deelnemers van SMN. Een totale misvatting weet ik nu en
Bennie wist mij dit al snel duidelijk te maken.
Eenmaal aangekomen in Balk op deze mooie zomeravond,
de eerste avond van mijn vakantie en de laatste avond van
de vakantie van Bennie bleek later voel je de gezelligheid.
In de reclame van een bekend kaasmerk hebben ze het over
Amsterdam en dat het daar borrelt in de stad, stoelen
komen naar buiten en verhalen komen los. Toen ik Balk
binnen reed had ik ditzelfde gevoel. Stoelen komen ook
daar naar buiten, het borrelt en voor de verhalen was ik
onderweg naar de Bloemstraat, naar Bennie en Loes
Homma. Ik zag van een afstand de groep duiven al vliegen
en zonder dat ik het huisnummer wist was het me al snel
duidelijk waar ik moest zijn. Ik trof daar twee trotse
duivenmelkers onder de veranda in de tuin. Buiten zat het
heerlijk, terwijl de jongen hun rondjes maakten en we
konden beginnen aan het verhaal van Bergerac en de
successtory van Bennie en Loes Homma.
De dag van de vlucht
De duiven werden zondag 28 juli gelost om 14.00 uur met een westenwind. Als ik de verhalen mag geloven
kwamen de duiven na een kleine honderd kilometer in een regengebied terecht en ook in België was er een kans
dat ze buien tegen gingen komen. Er vielen dezelfde dag nergens in het land duiven, ook niet op de kortste
afstanden van rond de 775 kilometer. Er zijn echter altijd duiven die een gedeelte van de nacht doorvliegen, aldus
Bennie. Bennie zat dan ook op de vroege zondagmorgen al op zijn vertrouwelijke stekje te wachten op de eerste
duif. Bennie zit altijd onder de pruimenboom zodat hij de duiven goed aan kan zien komen. De eerste duiven
waren inmiddels geconstateerd net na vijf uur op de kortere afstanden, echter ook een duif net na 5 uur op 908
kilometer. De achtertuin van Bennie en Loes bevindt zich op 968 kilometer vanaf Bergerac en dan was het
natuurlijk ook mogelijk om in Balk een duif voor 6 uur te draaien. Toen om 05.58 uur hun “Bonte” aan kwam
vliegen en een ereronde maakte kon ze om 05.58.52 geconstateerd worden en dit moest natuurlijk een vroege
duif zijn. Het bleek de 1e van sector 4, de 2e nationaal tegen 16.091 duiven en de 1e bij Stichting Marathon
Noord, een wereldprestatie. Er waren veertig duiven ingekorfd en de “Bonte” stond met stip op plek 1 van de lijst.
Ze vloog eerder al eens een 4e sector 4 Limoges en een 3e Nat. Cahors sector 4. Absoluut geen eendagsvlieg en
hier mag gerust gesproken worden over een klasbak. Ze werd ingekorfd op een volle vleugel en een jong van
twee dagen. Een zeer fijne duif in de hand en een enorm rustig karakter. Dit hebben alle duiven bij Bennie en
Loes, ze zijn rustig van karakter en prettige duiven in de omgang. Maar zodra de kleppen opengaan zijn het
duiven die naar huis willen en er alles aan doen om zo snel mogelijk in Balk te komen. Deze duivin heeft dit maar
weer eens bewezen en Bennie en Loes kunnen weer een overwinning aan hun toch al enorme palmares
toevoegen.
De verzorging
Als je met Bennie in gesprek gaat merk je dat het een echte liefhebber is, maar ook iemand die er alles aan doet
om te winnen. Loes is degene die absoluut genoemd moet worden aangezien zij het grootste gedeelte van de
dagelijkse verzorging op zich neemt. Het gebeurt regelmatig dat er op dinsdag ingekorfd wordt in Balk en Bennie
met zijn collega melkers staat te kijken vanaf het NIC naar zijn ploeg duiven die enorm aan het trainen zijn boven
Balk. Ik stel me zo voor dat er dan even geslikt moet worden door een aantal andere liefhebbers als ze het
trainingsgeweld zien van de Homma duiven. Trainen is belangrijk in Balk. Ze mogen de hele dag los, maar
tweemaal daags moet eraan getrokken worden en gaan de kleppen dicht. De vlag komt dan op het hok en de
duiven weten wat ze te doen staat. Op zaterdag en regelmatig ook nog op zondag worden de duiven naar
Amsterdam gebracht voor een trainingsvluchtje. Dit zijn de duiven die dinsdag na het weekend ingekorfd moeten
worden. De overige duiven worden doorgespeeld op de programmavluchten behalve het laatste weekend voor de
inkorving. Was het voorgaande jaren zo dat er krap gevoerd werd bij de familie Homma, tegenwoordig gaat dit
anders. Bennie begint te lachen als hij hierover spreekt. We stonden altijd bekend als krappe voerders, maar
nadat ik de film van Jellema had gezien ben ik er toch anders over gaan denken aldus Bennie. De prestaties
waren al goed en ook dit jaar is dat weer het geval, maar er komen meer duiven na volgens Bennie dan voorheen.
Er wordt nu met het volle bak systeem gewerkt, er ligt altijd genoeg voer voor de duiven. Het gaat hier dus om
veel trainen en veel voeren en medisch wordt in negen van de tien gevallen Nanne Wolff gevolgd. Ze gaan
regelmatig voor controle en meestal is er niets. Als er wel iets geconstateerd wordt geeft Bennie iets op advies
van Nanne, maar ik heb het ook wel eens niet gedaan en toen behaalde ik een van mijn beste resultaten zegt
Bennie met wederom een lach op zijn gezicht. De duiven worden op het nest gespeeld en Bennie wil het liefst zo
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laat mogelijk in het seizoen voor het eerst inkorven. De eerste trainingsvluchten en vitessevluchten zijn Bennie
veel te vroeg en hij begint liever op de derde vitessevlucht. Het is vaak nog koud zegt Bennie en anders verzin ik
wel een ander smoesje om niet mee te hoeven doen. Vervolgens werken de duiven het programma af tot het
overnachtseizoen begint. Alle duiven zitten op 1 accommodatie, maar worden wel gestuurd richting een ideale
stand voor een bepaalde vlucht.
De winnares
De “Bonte” is een duivin van 2013 en zeer rustig van
karakter. Ze ligt rustig in je hand terwijl je haar beoordeelt.
Ze wacht rustig af en gaat van hand tot hand en lijkt daar
geen enkel bezwaar tegen te hebben. Het is een niet al te
grote duivin, maar ook niet heel klein. Voor een Homma duif
is het een grote, aldus Bennie. Het is een dochter van de
“880”. De “880” is een zoon van ’t Fodsje x Diamantje. De
moeder is de “140”, dochter van de Blauwe Lynx van Jan
Grootoonk. ’t Fodsje stamt nog af van de Brinkman kweker.
Dit is een van de beste kwekers van het hok van Homma.
Deze duif werd gekocht op een veiling van late jongen van
Herman Brinkman. Het ging Bennie eigenlijk een beetje te
gek, maar Loes vond dat deze duif gekocht moest worden en
Bennie heeft dit braaf uitgevoerd. Een schot in de roos, met
inmiddels twee kleinkinderen die een 1e nat. sector 4 spelen
en een serie aan teletekstduiven tussen de nazaten. Hier kan
de “Bonte” nu ook aan toegevoegd worden als
achterkleinkind. ’t Fodsje is een directe zoon van deze
topkweker en vader van de “880”, waar de winnaar een
dochter van is. Deze duif was niet een mooie duif, het was
een vod en hij keek ook nog onnozel zeggen Bennie en Loes
samen terwijl ze er een beetje om moeten lachen. ’t Fodsje
kwam echter keurig thuis als jonge duif en vloog van de
zeven overnachtingen zes keer prijs. Toen een jaarling uit
deze duif direct teletekst pakte werd hij op het kweekhok
geplaatst. Inmiddels zijn de teletekstvermeldingen uit de
nazaten niet meer te tellen en is Bennie blij dat hij deze duif
op de kweek heeft geplaatst. “Diamantje” was bijna het tegenovergestelde van ’t Fodsje en zag er altijd prachtig
uit. Zij mag inmiddels spreken van enorme kweekkwaliteiten met kinderen die reeds vijfmaal op teletekst stonden
en acht kleinkinderen die een teletekstplaats wisten te bemachtigen.
Ik heb gesproken met twee prachtige winnaars die het spel met de duiven en dan in het bijzonder het nestspel
enorm in de vingers hebben. Ze staan open voor nieuwe methodes ondanks dat ze al enorm hard vliegen. Ze
gaan mee met hun tijd en zijn de meeste liefhebbers al een stap voor en weten elk jaar zich bij de top te melden.
Kampioen worden is een eerste stap, maar Bennie en Loes Homma blijven elk jaar maar bewijzen dat ze het
kunnen en dat is fenomenaal. Ik wens ze veel plezier op alle prijsuitreikingen die gaan komen en wellicht tot
volgend jaar, want dit zal wel niet het laatste wapenfeit zijn van Bennie en Loes Homma. Proficiat!
Auteur
Klaas Buwalda

Winnaars Bergerac bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Henk de Bree, Soest
Jay Lissenberg, Utrecht (Cahors)
Tim Hage, Woerden (Cahors)
afgelast
Comb. D. ten Cate, Hattemerbroek
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Uitslag Bergerac
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
B. Homma
G. & G. de Graaf
Theo Pots
U.Jellema
H. Leeftink
R.G.P. Vermaat
T. Koele & Zn
C & G Koopman
N. de Fouw
A.G.v.d.Walle
Coen Brugman
T. Koele & Zn
M. van Geel & Zn
H. Spaan
F. Wagteveld
v Egmond & Dcht
H Zwiers
v Dam-Bisschop
Richard v Rossum
M.L.C. Jansen
C.G. Zuurbier
Ronnie Leusink
Comb.de Gunst
Simon Kuipers
W van Ommen

Woonplaats
Balk
Zwaagwesteinde
Enter
Steggerda
Nijverdal
Driehuis
Wezep
Ermerveen
Bant
Beerta
Luttelgeest
Wezep
Julianadorp
Weurt
Tjalleberd
Katwijk a/d Rijn
Den Ham
Almere
Wageningen
Ewijk
Egmond ad Hoef
Engwierum
't Harde
Oudega
Oldebroek

Afstand
968820
1017992
940463
978597
942929
897938
937550
992211
961096
1044778
964198
937550
947546
872902
989475
866772
955676
910902
878559
871825
915903
1027504
930805
1004214
934049

Get
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

Ringnummer
3-4243649
5-1323383
6-1191291
7-1626661
6-1164160
4-1863302
5-1404857
6-4784186
5-1262398
4-1367036
6-1103099
5-1404839
5-1602037
4-1725205
3-1613113
6-1452292
4-1741601
5-1281851
4-1908356
5-1472290
6-1421897
6-1051234
5-1376771
5-4421451
1-1388867

Aankomst
5:58:52
8:14:02
7:40:07
8:12:02
8:09:27
7:42:28
8:36:18
9:18:00
9:01:26
10:05:42
9:07:17
8:51:55
9:02:25
8:07:07
9:36:06
8:05:14
9:11:36
8:43:10
8:20:21
8:17:30
8:51:45
10:18:15
9:17:03
10:22:00
9:29:28

Snelheid
1.867.132
1.556.449
1.516.557
1.500.805
1.451.858
1.442.524
1.386.293
1.381.886
1.370.182
1.364.474
1.363.212
1.355.004
1.348.949
1.348.910
1.344.211
1.343.314
1.342.995
1.333.353
1.330.444
1.325.946
1.324.035
1.320.249
1.298.095
1.284.161
1.280.455

Punten
1000,00
999,99
999,97
999,94
999,90
999,85
999,79
999,72
999,64
999,55
999,45
999,34
999,22
999,09
998,95
998,80
998,64
998,47
998,29
998,10
997,90
997,69
997,47
997,24
997,00

Attractie 1 Bergerac
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naam
B. Homma
G. & G. de Graaf
R.G.P. Vermaat
T. Koele & Zn
C & G Koopman
Coen Brugman
F. Wagteveld
v Egmond & Dcht
Richard v Rossum
M.L.C. Jansen
C.G. Zuurbier
Simon Kuipers
G.A.M.Tiemes

Woonplaats
Balk
Zwaagwesteinde
Driehuis
Wezep
Ermerveen
Luttelgeest
Tjalleberd
Katwijk a/d Rijn
Wageningen
Ewijk
Egmond ad Hoef
Oudega
Didam

Bedrag
€ 450
€ 350
€ 250
€ 150
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50

Nr.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Naam
C. van Wijk en Zn
H Zwiers
Y.N.M. Kaptein
Geert Schilstra
Jaap Mazee
O. Pals
A.Heidstra
Werink-Ekkelenkamp
P.Beetsma
U.Jellema
A.A.Aalpoel
Bart van den Bovenkamp
Hans Radstaak

Woonplaats
Benschop
Den Ham
Akersloot
Balk
Ens
Bovenkerk
Rottevalle
Emmeloord
Sneek
Steggerda
Zutphen
Doetinchem
Gaanderen

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Attractie 2 Bergerac
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
H. Leeftink
N. de Fouw
A.G.v.d.Walle
T. Koele & Zn
H. Spaan
H Zwiers
v Dam-Bisschop
Comb.de Gunst
H. Borgelink

Woonplaats
Nijverdal
Bant
Beerta
Wezep
Weurt
Den Ham
Almere
't Harde
Denekamp

Bedrag
€ 350
€ 250
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100

Nr.
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Comb. ten Cate
Comb J. Meijer en zoon
C.J. Schermer
D.Ruiter
Comb. Rekker-Westra
G. Hamstra en Zoon
R.G.P. Vermaat
J. Dekkers

Woonplaats
Hattemerbroek
Hengelo Gld
Castricum
Lutjebroek
Berlikum
Harderwijk
Driehuis
Nijverdal

Bedrag
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
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Gewonnen extra prijzen Bergerac
Nr.

Prijs
Kristallen vaas

Winnaar

Aangeboden door

B.Homma, Balk

www.duivenkliniek.nl

Vispakket t.w.v. 90,00

B.Homma, Balk

Vishandel de Vakman

2

Vleespakket

G&G de Graaf,Zwaagwesteinde

Slagerij v.d. Bovenkamp

3

DHP pakket t.w.v. 50,00

Th. Pots, Enter

DHP Cultura

4

Doos bloembollen
Tegoedbon Deil Electronics twv 50,00

U. Jellema, Steggerda
H. Leeftink, Nijverdal

Louis Vollebregt

5
10

Kano - Cadeaubon twv 25,00

A.G. van der Walle, Beerta

Botenverhuur de Rijnstroom

13

Geldprijs 44,00

M. van Geel & Zn., Julianadorp

Herman van der Velden

44

zak voer

J.Dekkers, Nijverdal

Harjac B.V.

1

Deil Electronics-Basch

Vluchtsponsor:
Reischeque poule
2

Reischeque van €900,-

B.Homma, Balk
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Eindstanden en winnaars geldprijzen middaglossingen
Kampioenschapsponsor:

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Naam
T. Koele & Zn
A.G.v.d.Walle
B. Homma
C & G Koopman
Comb. Rekker-Westra
H Zwiers
Comb.de Gunst
H. Leeftink
Henk van der Wielen
W. Weerink
A.A.Aalpoel
Gerritsen/Rothuis
H. van de Roest
A.Heidstra
R. Voorn
F. Wagteveld
Bart van den Bovenkamp
Aart Hup
J. Dekkers
Combinatie Verwaaijen
Hans Radstaak
JD Bosma
C.J. Schermer
Gerard Kok
Geert Schilstra
Kees Niesten jr
H. Boertje
H.J. v.d. Belt
Eddy Bloemen
Comb.Niks
J.W.B Bruins
F. Troelstra
Comb van Ommen Koops
Comb. Seelen
Henk Kuipers
Hans Keller
G.A.M.Tiemes
J.G.J. Goossens
Jan Grootoonk
P.A.H. Boender
G. Scholten
Sil van Vliet
H.K.Postma
E. van den Hoek
Gerrit van der Perk
G.van Laar
Piet van Straten
H.J.Overbeek
Herman Brinkman
GH Bloemen

Woonplaats
Wezep
Beerta
Balk
Ermerveen
Berlikum
Den Ham
't Harde
Nijverdal
Boven-Leeuwen
Wierden
Zutphen
Renkum
Zwanenburg
Rottevalle
Edam
Tjalleberd
Doetinchem
Oene
Nijverdal
Deest
Gaanderen
Augustinusga
Castricum
IJsselmuiden
Balk
Heemskerk
Westerhaar
Zwolle
Staphorst
Westerhaar
Ulft
Heeg
Wezep
Borne
Emmen
Amersfoort
Didam
Lintelo/Aalten
Bant
Leusden
Enter
Ter Aar
Eenrum
Harderwijk
Nunspeet
ELST UT
Vianen
Velp
Tuk
Brummen

Punten
2.998,60
2.996,69
2.995,58
2.994,16
2.991,56
2.987,90
2.984,17
2.975,09
2.970,92
2.948,92
2.948,74
2.948,45
2.934,29
2.930,73
2.905,38
2.902,89
2.896,87
2.875,43
2.872,33
2.871,77
2.853,61
2.850,23
2.849,74
2.843,24
2.842,93
2.836,14
2.831,41
2.831,01
2.823,34
2.818,01
2.804,09
2.800,49
2.799,83
2.797,77
2.793,85
2.792,13
2.785,43
2.784,48
2.783,21
2.782,05
2.779,61
2.778,84
2.774,68
2.769,20
2.759,54
2.758,16
2.754,14
2.746,16
2.742,59
2.735,57

Geldprijs
€ 750
€ 400
€ 300
€ 200
€ 150
€ 125
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

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

1

A.G.v.d.Walle

Beerta

997,69

995,65

978,55

999,45

897,04

999,55

5.867,93

2

H Zwiers

Den Ham

990,97

0

998,29

953,44

990,97

998,64

4.932,31

3

W. Weerink

Wierden

999,90

994,05

989,19

991,80

957,22

0

4.932,16

Prijs

Aangeboden door
Schermer Hoveniers

Winnaar
A.G.v.d.Walle

Woonplaats
Beerta

Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Schermer Hoveniers

A.G.v.d.Walle

Beerta

Totaal

Kampioenschapsponsor:
Winnaars Criterium der Azen middaglossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Comb.de Gunst, 't Harde
Bas Jansen, Zutphen
Jaap Mazee, Ens
Gebr. Holleman, Tienhoven
J. Grootoonk, Bant

Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee”

Nr
1
2
3

Naam
H Zwiers
Henk van der Wielen
A.A.Aalpoel

Woonplaats
Den Ham
Boven-Leeuwen
Zutphen

Prijs

Aangeboden door

Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Ringnummer
5-1303219
5-1485934
5-1420745

St.Vincent
990,97
974,44
979,20

Dax
998,29
999,99
994,39

Van Doorn schildersbedrijf

Winnaar
H Zwiers

Woonplaats
Den Ham

Van Doorn schildersbedrijf

H Zwiers

Den Ham

Bergerac
990,97
996,49
975,15

Totaal
2.980,23
2.970,92
2.948,74

Kampioenschapsponsor:
Winnaars Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp
Trofee” bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

J. Hanssen, Erlecom
G.J. van Vilsteren, Zwolle
Cees Nijdeken, Rijssen
Piet van Straten, Vianen
H. Hullegie & Znn, Dedemsvaart
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Beste duif afgelopen 3 jaar middaglossingen

Nr
1
2
3

Naam
Comb. Steenbeek & Zn.
H.M.C. de Wit
Bas Jansen

Prijs
Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Woonplaats
De Bilt
Arnhem
Zutphen

Aangeboden door
Gebr. Jacobs
Gebr. Jacobs

Ringnummer
3-1010315
4-1669845
3-1860544

2015
1.993,12
1.967,71
2.853,69

Winnaar
Comb. Steenbeek & Zn.
Comb. Steenbeek & Zn.

2016
2.929,26
2.747,40
2.422,63

2017
1.922,62
1.958,92
980,47

Totaal
6.845,00
6.674,03
6.256,79

Woonplaats
De Bilt
De Bilt

Winnaars beste duif afgelopen 3 jaar middaglossing
bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

B. v Holland en Zn., Ede
John Hartjes, Ulft
Gerard Griffioen, Zevenhoven
H. Hullegie & Znn, Dedemsvaart
J.W.B. Bruins, Ulft

Sponsorprijzen middaglossingen

Nr.
1

Prijs
Kristallen vaas

Sponsor
Bouwbedrijf de Groot

Winnaar
T. Koele & Zn

Woonplaats
Wezep

Zilveren herinneringsspeld
Mega systeem

Stichting Marathon Noord
Deil Electronics

T. Koele & Zn
T. Koele & Zn

Wezep
Wezep

2

Kristallen vaas
Samsung Galaxy Tab A

Bouwbedrijf de Groot
Stichting Marathon Noord

A.G.v.d.Walle
A.G.v.d.Walle

Beerta
Beerta

3

Kristallen vaas
Design lamp,speaker,cooler

Stichting Marathon Noord
GPS Europe BV

B. Homma
B. Homma

Balk
Balk

4
5

BLT pakket
Blaupunkt LED speaker

BioLugecolTeam
Stichting Marathon Noord

C & G Koopman
Comb. Rekker-Westra

Ermerveen
Berlikum

6
7

4x zak voer
3 zakken Wielink voer

Eemland diervoeders
Fa. E. Wielink

H Zwiers
Comb.de Gunst

Den Ham
't Harde

8
9

Opleermand
2 zakken Beyers voer

Leo Pronk
Beyers Granen N.V.

H. Leeftink
Henk van der Wielen

Nijverdal
Boven-Leeuwen

10
11

2 zakken Beyers voer
2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.
Beyers Granen N.V.

W. Weerink
A.A.Aalpoel

Wierden
Zutphen

12
13

2 zakken Beyers voer
2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.
Beyers Granen N.V.

Gerritsen/Rothuis
H. van de Roest

Renkum
Zwanenburg

14
15

2 zakken Wielink voer
2x zak voer

Fa. E. Wielink
Eemland diervoeders

A.Heidstra
R. Voorn

Rottevalle
Edam

16
17

Tas levensmiddelen
Tas levensmiddelen

Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

Tjalleberd
Doetinchem

18
19

Tas levensmiddelen
Tas levensmiddelen

Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

F. Wagteveld
Bart van den
Bovenkamp
Aart Hup
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Tas levensmiddelen

Stichting Marathon Noord

J. Dekkers

Oene
Nijverdal

Combinatie Verwaaijen

Deest
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Tijmen Koele en zoon Willem uit Wezep zijn de beste op de middaglossing in 2018 bij SMN
2018 was het zwaarste jaar in de West-Europese duivensport sinds lange tijd. Schrijver dezes zit sinds midden de
80-er jaren in de sport en heeft dit nog nooit meegemaakt. Sinds begin Mei warm tot zeer heet weer en
tegenwind. Er zijn misschien 1 of twee weekenden tussen geweest met gunstigere omstandigheden. Hoe mooi is
het dan wanneer je in de mooiste competitie van Nederland je kan kronen tot kampioen middaglossing. Deze eer
valt deel aan de combinatie Tijmen en zoon Willem Koele uit het Gelderse Wezep.
De combinatie.
De combinatie bestaat dus uit vader
Tijmen en zoon Willem. De hokken staan
bij Pa en ma achter en zijn totaal 28
meter lang. Het grote hok van 24 stond
reeds op het erf en nadat de gezondheid
van vader slechter werd heeft Willem zijn
duivenhok verplaatst naar het erf van Pa
en Ma en is weer in combinatie gegaan
met vader. Willem speelde op zijn eigen
erf dagfond tot en met 2016 en is in
2017 dus weer in combinatie gaan
vliegen met Pa.
De hokken zijn als volgt verdeeld± 5
hokken voor de vliegers, 3 voor de
jongen en 2 voor de kwekers.
Aan het begin van 2018 zaten er totaal
130 duiven op de hokken om mee te
vliegen. Daarvan waren er 20 taartjongen
en 40 late jongen. Late jongen worden er
voor 2019 niet meer aangehouden daar
dit gewoon niet veel oplevert. Er zal
maximaal plaats zijn voor 50 koppels. Alle duiven worden op het nest gespeeld
Bijzonder begin van het seizoen
Het begin van het seizoen werd vertraagd door de ophokplicht in verband met de vogelgriep. Gelukkig hadden ze
de duiven al een tweetal weken voor deze ophokplicht los gehad. Toen deze werd opgeheven hebben ze gelijk
ingekorfd voor Meer. Er waren wat meningen hierover, maar ze wilden de duiven gewoon snel inspelen. Dus werd
er een tweetal weken vrijdag en dinsdag ingekorfd om de duiven snel in het ritme te krijgen. Hierna werden de
duiven gekoppeld en werd er één keer per week ingekorfd.
De duiven kwamen goed maar tijdens de eerste
vluchten werden in 2 weken tijd twee topduiven
verspeeld. Voor het seizoen had de combinatie de
ploegen voor de vluchten tot en met Dax
ingedeeld. Maar door de rare voorbereiding en
het verlies van twee toppers werd de ploeg voor
Limoges werd gewijzigd. Toen de duiven goed
afkwamen van Limoges was het vertrouwen weer
terug en het spel op de wagen. Na Limoges zijn
de alle ploegen weer opnieuw ingedeeld, zodat er
op elke vlucht vaste duiven op de getekende
plaatsen zouden staan.
De duiven
De kolonie bestaat uit een mix van duiven van
Arjan Beens, Henri Hoeks, G. van Vilsteren,
Verweij de Haan, Rik Ros en Benno Kastelein.
Wanneer er duiven gehaald worden dan wil men
alleen uit de top. Tijdens de verkoop van Henri
Hoeks werden bijvoorbeeld 5 jongen uit Silence
gekocht (x Yolante, kld Cheeta en dcht Jane).
De duiven krijgen in het najaar een paratyfus kuur, paratyfusenting en dan weer een kuur tegen paratyfus. Verder
wordt er gehandeld als er iets geconstateerd wordt bij een bezoek aan Robert Kasperink. Deze wordt tijdens het
seizoen regelmatig bezocht voor mestonderzoek en de controle op het geel.
Er wordt veel gespard met vrienden uit de duivensport als Rik Ros, Arjan Beens en Henri Hoeks. Het is natuurlijk
mooi dat op deze manier een goede band ontstaat tussen liefhebbers en dat men elkaar helpt en van advies
voorziet.
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De duiven worden meestal 2 maal per seizoen gespeeld. Meer kan volgens de combinatie niet omdat men ze elke
keer op een favoriete neststand proberen in te korven.
De Marathon Noord prijzenpakkers
Op St.Vincent wordt de 15-839 geklokt als aangetekende duif. Hij werd als eerste geklokt en was de tweede
aankomende duif. De eerste aankomende duif zat reeds een 5-tal minuten op de nok toen gelukkig de tweede er
als een speer aankwam en binnen liep. Deze doffer werd ingekorfd op een jong van 10 dagen en vloog een 7e in
Afdeling op St.Vincent en een 8e bij Marathon Noord. Ook won zij in de afdeling een 10e op Bergerac in 2018.
De doffer is een 100% Henri Hoeks doffer uit een zoon van de 1e nationaal St.Vincent x dochter uit Silence x
Yolanthe.
Op Dax is de eerst geklokte ook de getekende
duif. De 099 uit 2014 komt uit Zoon Mr
Moonlight van Arjan Beens maal de 103 van
Gerrit van Vilsteren welke uit het superkoppel
komt van Gerrit. Ze werd als 14e afgevlagd bij
Marathon Noord.
Deze duivin won later in 2018 de 3e nationaal
Perigueux. Ze werd gespeeld op een jong van 5
á 6 dagen.
Op Bergerac pakte ze de Nachtvinder. Deze
eerst aankomende duif werd in 2017 van
Bergerac om 00.40 uur geklokt. Deze duif komt
uit kleinzoon Johanna van Arjan Beens maal de
124 van Gerrit van Vilsteren. Ze werd gespeeld
op een jong van 5 á 6 dagen. Ze werd bij
Marathon Noord 7e. Hun tweede getekende
wint de 12e bij Marathon Noord.
Zoals u ziet kunt U ook met 3 verschillende
duiven Marathon Noord winnen.

De 14-099. Topduif van de combinatie
Epiloog
René en ik waren weer bij een zeer gedreven combinatie die al jaren aan de top presteert. En dan toch een grote
doorbraak dit jaar met echt landelijke top en natuurlijk het kampioenschap middaglossing bij Stichting Marathon
Noord. Willem heeft echt hoge ambities en wil volgend jaar weer winnen in de voor hem en vele anderen de
mooiste en eerlijkste competitie van Nederland.
Het zal ons een groot plezier zijn om jullie beide te huldigen in Doetinchem op de 27e oktober.
Auteur
Arjan van Gent

19

Ton van der Walle Beerta 1e Criterium der Azen middaglossing en 2e kampioen middaglossing
Als je met een topografische bril op kijkt naar waar Beerta ligt, dan kun je waarschijnlijk niet het gevoel
onderdrukken dat Nederland daar bijna ophoudt te bestaan. Beerta ligt dicht tegen de Duitse grens aan, net onder
de Dollard (zeearm en onderdeel van de Waddenzee) en de Eems (rivier die uitmondt in de Dollard) in Duitsland.
Dit betekent voor Ton zijn duiven dat ze op Dax een afstand van 1212 km en op St. Vincent 1229 km moeten
afleggen om thuis te komen. En om dan de afgelopen jaren meerdere malen bij de marathonkampioenen in groot
verband te eindigen, is werkelijk een prestatie van formaat.
Ton en Petra wonen net buiten Beerta en hebben daar een huis
gekocht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, midden tussen de
uitgestrekte bouwlanden waar noord Groningen zo bekend om is. Op
de foto is het huis en de duivenhokken met zijn ruimtelijke ligging
door het pas geoogste maisveld mooi te zien.
Beerte is een klein dorpje met ruim 2000 inwoners. De naam Beerta
of Beerte betekent 'buurtschap' en is ontstaan als
veenontginningsdorp. Beerta was bekend door de opkomst van het
communisme en dat was vooral te verklaren door de vergrote
economische afstand die aan het eind van de negentiende eeuw al
was ontstaan tussen landbouwers en boerenarbeiders. In de jaren
vijftig was er een zelf een communistische meerderheid in de
gemeenteraad en in de jaren tachtig was Beerta de enige gemeente
in Nederland met een communistische burgemeester, Hanneke
Jagersma.
Even voorstellen
Ton is 64 jaar en van beroep psychiatrisch verpleegkundige en Petra
is casemanager bij de voormalige jeugdzorg. Ze hebben 2 zonen en 1
kleinkind, waar Ton bijzonder trots op is. Ook fokken ze lakenvelders, dit zijn Belgische herders met bruin
krulhaar. Echt plaatjes om te zien.
Ton is lid van de plaatselijke postduivenvereniging de Snelpost. Dit is wel een heel bijzondere club
duivenliefhebbers. Ze korven alleen in op vrijdagavond voor de vitesse- en midfondvluchten, sturen de bestanden
op en wissen de klok en zo hoeven ze zaterdag niet meer naar de club. Niemand speelt op de dagfond. Tijdens de
periode van de jonge duivenvluchten heeft de club vakantie en op de natour worden de jongen op geleerd. Het zal
je niet verwonderen dat de leden allemaal marathonliefhebbers zijn. Ze hebben zelf een 14 leden en er komen
wekelijks 5 a 6 Duitse liefhebbers (gasten noemt Ton ze) inkorven in Beerta. Ton gaf aan dat de beheersing van
de Duitse taal de laatste jaren met grote sprongen vooruit is gegaan!
Op de meerdaagse fondvluchten wordt naar volle tevredenheid ingekorfd bij NIC de Trouwe Duif in Oude Pekela.
Ook door de Duitse liefhebbers.
Start van de sport
Ton is begonnen met duiven in 1981 en speelde toen voornamelijk de programmavluchten. Vanwege het hebben
van een jong gezin met al zijn beslommeringen is hij gestopt in 1998. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en is in 2003 opnieuw begonnen en heeft in 2006 de overstap naar de grote fond gemaakt. In 2009 kwamen
de eerste goede resultaten en in 2010 werd hij in de NU 1e totaal kampioen op de overnacht.
In 2012 werd hij wederom in de NU 1e totaal kampioen op de overnacht, 2e in SMN en had de 2e Gouden Duif.
Zijn meest opmerkelijke prestatie was volgens Ton in 2010 op Nat. Cahors (1084 km). Hier had hij 4 duiven mee
en won de 1e en de 3e in de sector en had 4 duiven bij de eerste 50 in zone 4 van de NU. De meeste liefhebbers
moesten nog beginnen te klokken en toen sloot Ton zijn hokken reeds af!
Kleine liefhebber
Ton is een liefhebber die speelt met weinig
duiven. In totaal heeft hij 12 kweekkoppels
en 30 vliegkoppels, waarvan 15 koppels
jaarlingen. Hij kweekt een 60 jongen voor
eigen gebruik.
Bij het overzicht van de hokken op de
onderstaande foto, zitten in het achterste
houtenhok de kwekers, het middelste hok
met puntdak is het (goed geïsoleerde)
vlieghok en in het hok met de golfplaten
zitten de jongen duiven. Dit hok heeft een
open voorkant.
De nestbakken in het vlieghok zitten
tegenover elkaar om de onderlinge rivaliteit
te vergroten. Het vlieghok is in twee
afdelingen verdeeld waar de duiven vrijelijk
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in beide hokken kunnen komen. Dit jaar lag er voor het eerst stro op de vloer tijdens het vliegseizoen en dat is
prima bevallen. Ton had er eerst wel wat moeite mee omdat hij een echte ‘krabber’ is en van een schoon hok
houdt. De schapjes en broedbakken worden wel dagelijks schoongemaakt en ook onder de schapjes neemt hij
regelmatig mee.
In de winter heeft Ton de doffers op het vlieghok en de duivinnen in het jonge duivenhok apart zitten. Weekends
gaan ze om en om los, ook al is het ruig en slecht weer. Juist dan moeten ze los volgens Ton en dit doet hij op
advies van Anton van der Wegen.
Speelwijze
Ton koppelt al zijn duiven begin april en speelt de vliegploeg op nest en ze komen twee keer per dag los. Alles
gaat naar buiten en moeten eigenlijk verplicht vliegen, maar ruimtelijk wonen heeft ook een nadeel. Ton kan met
zijn vlag wapperen wat hij wil, de duiven gaan gewoon een stuk verderop in de weilanden zitten. Wel probeert hij
regelmatig de duiven op te leren als hij verder weg moet voor zijn werk of een bezoek aan zijn moeder brengt.
De oude duiven gaan zoveel mogelijk op de programmavluchten mee als training, voordat ze op stand klaar
gemaakt worden voor de overnacht. Hij speelt de vliegploeg graag op jongen van 6 dagen, maar wordt hier iets
minder consequent in. Ook op 10 dagen broeden had hij dit jaar zeer vroege duiven. De jaarlingen worden in
principe alleen gespeeld op de programmavluchten, een keer of 8 gaan ze dan mee. De oude duiven gaan in het
algemeen 2 keer mee op de marathonvluchten, een enkele gaat als het uitkomt met de stand en de vorm 3 keer
mee.
Ton zijn jonge duiven gaan op de natour
mee en hij leert ze eten en drinken op een
wel heel bijzondere wijze, hij gebruikt een
duivenmand als spoetnik. Hoe inventief kan
iemand zijn!
Langs de bovenkant is een kleine opening
waarlangs de jonge duiven naar binnen
kunnen.
Ook worden de waterbakken op
verschillende plekken in het hok neergezet,
de duiven moeten leren om naar water op
te zoek, volgens Ton zijn theorie.
Stamduiven
Het gehele hok is opgebouwd uit duiven van
Jelle Posthumus en Henk de Bree, uit de
‘710’ lijn. De 710 was bij Henk de Bree ooit
hoofdelijk verantwoordelijk voor het winnen
van het criterium der Azen bij SMN en nu doen zijn nazaten het ook weer. Van Jelle Posthumus kreeg Ton een
serie jongen en daar was er eentje bij, die altijd in negatieve zin opviel en zodoende de naam ‘LULLO’ kreeg. Niet
erg flatteus, maar het zei zo. Op de vluchten is hij 9 keer meegegeven en won evenveel prijzen met diverse
vroege prijzen, maar ‘LULLO’ is als kweker zijn gewicht dubbel en dwars in goud waard! Bijna zijn gehele hok
stamt af van deze doffer keer de Henk de Bree duiven. ‘LULLO’ komt uit de lijnen van Steketee keer Jo van Haren
Oss. Deze doffer is nog prachtig vitaal in de hand en Ton poseert dan ook met gepaste trots met deze doffer van
bouwjaar 2007.
Op het kweekhok zijn diverse jongen uit deze doffer die ook weer prima kweken. Ton heeft het kweekhok dit jaar
aangevuld met late jongen uit zijn kopvliegers en heeft een serie aangekochte duiven voor de kweek verwijdert,
omdat ze niet beter zijn dan zijn eigen duiven.
Een wijs citaat van Ton: Je haalt steeds duiven bij op zoek naar beter, maar als ze dan niet beter zijn dan je eigen
duiven, moet je inzetten op je eigen lijn.
Prestaties van een super seizoen
Dit vliegseizoen kenmerkt zich door zware tot zeer zware vluchten en vaak met hoge tot zeer hoge temperaturen.
Dat de duiven op de langste afstanden het zo goed gedaan hebben zegt wel iets over de kwaliteit van de duiven
en de professionele begeleiding en benadering van Ton.
Bij Stichting Marathon Noord won Ton:
1e Criterium de Azen
Hiervoor gelden al de aangewezen duiven. Ton heeft totaal 5.867,93 punten behaald en heeft daarmee een
voorsprong op nummer 2 H. Zwiers Den Ham van ruim 900 punten.
Op de volgende pagina de 2 SMN nestbakken, oftewel de duiven die de punten vergaard hebben voor de
SMNkampioenschappen.
2e kampioen op de middaglossingen
Hierbij gaat het om de vroegste aangewezen in de klok van de 2 eerst getekende op de drie nationale vluchten.
De duiven die dit gepresenteerd hebben zijn:
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* 22e op St. Vincent op 1229 km door de 1e
getekende 13-1557437. In sector 4 speelde
deze doffer de 17e prijs en Ton had 6 ingekorfd
waarvan er 4 prijs vlogen.
* 11e op Dax 1212 km door de tweejarige
duivin en 2e getekende 16-1811254. In sector
4 speelde deze tweejarige duivin ‘Mercedes’ de
5e prijs en een prachtige teletekstklassering.
De 16-1811254 is voor het seizoen hard in
aanraking gekomen met de uitbouw van het
huis en Ton had zijn bedenkingen of ze er ooit
wel weer bovenop zou komen. Zo zie je maar
dat duiven goed kunnen herstellen.
Ton had 5 ingekorfd waarvan er 2 prijs vlogen. Dit waren wel beide aangewezen duiven!
* 10e op Bergerac 1045 km door de 2e getekende 14-1367036. In sector 4 was deze duivin de 15e duif en er
waren 6 duiven ingekorfd waarvan er 3 prijs vlogen.
9e kampioen SuperCup
Daar Ton niet speelt op de ZLU ochtendlossing, maar zo goed gespeeld heeft op de middaglossing, werd hij ook
nog 9e bij de SuperCup.
Het was erg leuk om deze reportage te mogen maken voor SMN van zo’n inspirerende duivenliefhebber. Het was
prachtig nazomer weer en terwijl wij aan de koffie met stroopwafel zaten, liepen de herten in de nabije omgeving
zich te goed te doen aan het biologisch beheerde achterland. Hier wordt de natuur weer in ere hersteld en je krijgt
daardoor een ruig gebied met veel gevarieerde soorten grassen en kruiden. Door de veranderende vegetatie krijg
je ook andere diersoorten die zich in deze ongerepte gebieden goed thuis voelen en gaan verblijven. Bijzonder om
daar te mogen wonen en ik denk dan ook dat we de komende jaren nog veel van Ton van der Walle zullen horen.
Auteur
Simon Kuipers
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Brons voor Bennie en Loes Homma uit Balk op de middaglossing
Gevreesde en gerespecteerde kampioenen op de middaglossing, al tientallen jaren, maar nog nooit op het podium
bij Marathon Noord. Hoe kan dat? In deze reportage komt dat aan bod. Samen met Klaas Buwalda nam ik een
dubbelinterview af met Bennie en Loes Homma. Dubbel succes dit jaar voor dit duivenmelkersechtpaar
woonachtig in Balk. Ze winnen de vlucht Bergerac en weten eveneens de derde plaats in het klassement op de
middaglossing te bemachtigen. Daarom tweemaal een reportage, toch twee keer de moeite waard omdat Klaas en
ik vast ieder andere accenten leggen.
De week nadat het marathonseizoen is afgelopen zijn we welkom aan de Bloemstraat voor het spervuur aan
vragen, achter in de tuin. Op deze plek zitten Bennie en Loes ook regelmatig te wachten op de duiven, al komt het
ook regelmatig voor dat er een vroege duif komt in het holst van de nacht, als ze door het slaapkamerraam naar
buiten kijken of als een van hen in het hok bezig is. Maar in zo’n seizoen als 2018 verlopen de vluchten stroever
en was eigenlijk alleen Bergerac een vroege verrassing, Klaas vertelt er meer over.
Driemaal de getekende op tijd geklokt, waarvan tweemaal absolute kop, dat leverde dus de bronzen stek op dit
jaar. Deze klasseringen en duiven flikten dat voor de Homma’s:
St. Vincent (1148 km): 9e
Dax (1132 km):
29e
Bergerac (969 km):
1e

met NL13-4243603, geklokt om 11u32 aan 1274 mpm
met NL15-4275048, geklokt om 15u31 aan 964 mpm
met NL13-4243649, geklokt om 5u58 aan 1867 mpm

Bijna 30 jaar ervaring
Inmiddels heeft het
marathonvirus Bennie en Loes
Homma al een flinke poos in
hun greep, uit hun anekdotes
blijkt bovendien dat ze het ook
echt samen doen. Bennie is de
meest zichtbare van de beide,
een van de drijvende krachten
van het NIC in Balk, het
grootste fondcentrum van
sector 4. Toen hij met de
overnachtvluchten begon kon
hij trouwens niet eens in eigen
provincie inkorven, in de 90-er
jaren. Toch wilden ze meedoen,
na de thuiskomst van een duif
op de loeizware St. Vincent van
1986 waren ze verkocht. Ze
begonnen zoals iedereen maar
wilden graag presteren. De
eerste successen werden
ingezet in 1992, toen Bennie de
uitdrukkelijke opdracht kreeg
van Loes om op de verkoop van
late jongen van Herman
Brinkman een jong van Brinky Boy te bemachtigen, winnaar van de 1e NPO Limoges. Toen al in het besef dat je
op zijn afstanden in Gaasterland (ze woonden toen in Wijckel) taaie duiven nodig had, maar ook duiven die door
durven te zetten in de nacht. Van alles vonden ze uit om dat nachtvliegen er in te krijgen, zelfs doorvliegen tot in
de nacht bij de training. Toch duurde het nog een aantal jaren voordat die nachtelijke aankomsten ook realiteit
werden in Zuidwest-Friesland. Door landelijk de 1e en 5e te winnen vanuit het Poolse Wroclaw in '95 werd de
naam Homma voor het eerst goed gevestigd. In 1998 wonnen Bennie en Loes de 1e nationaal Bergerac in sector
4, iets wat dus 20 jaar later in 2018 weer lukte. In die periode wonnen ze 8 maal een 1e nationaal en net zo vaak
een 2e in sector 4. Ontelbare keren teletekst daarnaast, vaak met indrukwekkende series ook.
Op de vraag welke overwinningen het mooist waren blijft het even stil, want er waren meerdere. Misschien toch
de morele overwinning van Tweety op St. Vincent, doordat er toen nog geen neutralisatieregeling was werd ze
tweede. Maar ook de eerste overwinningen op Bergerac en Ruffec smaakten heel zoet. En ook Orange heeft
inmiddels glans gekregen bij Bennie en Loes, zeker nadat Orangina een sectoroverwinning mee naar huis nam.
Van opleiding tot kweker
Met 12 a 13 koppels kwekers begint de cyclus om de goede duiven te vinden. De jonge duiven gaan zoveel
mogelijk op alle vluchten voor de junioren mee en tegenwoordig ook nog op de natoer. Vroeger -toen het nog
kon- gingen ze zelfs mee op Limoges, kaal als ze waren. Op karakter thuiskomen, laten zien dat ze het konden.
Opleiding kun je ook andersom bekijken, Bennie probeert er zoveel mogelijk kwijt te raken. En gek genoeg
gebeurt dat dus telkens minder omdat er alleen duiven overblijven die het in zich hebben. De jongen gaan drie
dagen in de reismand, met voer en water, om te wennen aan het verblijf in de mand. Dat is het ‘opleren’, daarna
gaan ze gewoon met de vrachtauto mee, ze worden niet weggebracht. Als jaarling mogen ze dan vervolgens laten
zien dat ze de marathon aankunnen, ze gaan mee op Perigueux en Bergerac. Het jaar erna kunnen ze vanaf
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Limoges mee en worden ze verdeeld over de vluchten. Bennie en Loes observeren de duiven en delen ze in op hoe
de duiven hen aanstaan. Zo pikten ze dit jaar de getekenden er wonderwel uit, terwijl dit voorheen vaak de
duiven waren die te laat kwamen of helemaal misten. De 603 zorgde voor de uitspatting nadat ‘ie de buren uit de
bak gegooid had. De bonte duivin 649 ging mee met volle maan, want wie weet kon ze doorzetten (en dat deed
ze). De 048 op Dax was van tevoren ook opgevallen.
Voorbereiding en verzorging
Wanneer de gierzwaluwen weer terug zijn gaan de duiven voor het eerst mee in de mand met de vereniging. Het
belet ze niet om vaak al direct op de eerste Limoges te schitteren. Zoals hierboven al omschreven kwamen de
getekenden dit jaar wel door en eigenlijk schrijven Bennie en Loes dat toe aan de grootste verandering die ze
doorvoerden afgelopen winter. In plaats van afgemeten te voeren, zoals ze altijd deden, gingen ze over op volle
bak. De motivatie van Jelle Jellema, om te vertrouwen op het instinct van de duif en daarom volle bak te voeren,
die hij zag op de dvd van Pigeonpixels, deed hen besluiten om dat dit jaar ook te doen. Het viel hen op dat de
duiven nog beter trainden en waarvoor ze vreesden, namelijk dat duiven niet meer oplopen in de mand, is hen
erg meegevallen. Een aanwinst in de verzorging dus, bekroond met een zeer terechte podiumplaats.
Auteur
Wiebren van Stralen
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Harold Zwiers, Den Ham, heeft de Duifkampioen Middaglossing bij de Marathon Noord
Harold Zwiers won de Supercup in de Marathon Noord-competitie. In het verslag over deze overwinning heeft u al
wat info kunnen lezen over de grote kampioen uit Den Ham. Hij had naast dit mooie kampioenschap ook nog eens
de Duifkampioen Middaglossing. De duif die deze titel binnen haalde is een telg van de geweldige kweker en
vlieger ‘De Deugniet’. In het vervolg van dit verhaal de achtergrond van deze duif en nog andere
wetenswaardigheden over Harold.
Kweekmethode
In de gesprekken die ik met Harold over
kweken heb gehad, maakte hij onderscheid
tussen het kweken van kweekduiven en van
vliegduiven. Tijdens de opbouw van zijn
fondstam probeerde hij goed x goed te kweken.
Zoals iedereen kwam hij erachter dat niet alle
goed x goed koppels goede jongen opleverden.
Uit veel koppels kwam niets goeds en uit
andere koppels juist relatief veel ‘goed spul.’
Het is goed om de bloedlijnen van de goede
verervers vast te houden door middel van
inteelt of lijnenteelt. De jongen die hieruit
gekweekt gaan worden zijn weer bruikbaar als
kweekduif, waarschijnlijk veel minder als
vliegduif. De beste vliegduiven kweek je,
volgens Harold, uit kruisingen van twee
ingeteelde stammen. De laatste tien jaar heeft
Harold samengekweekt met verschillende
goede liefhebbers. Liefhebbers met een
verwante stam op de hokken. Deze duiven
worden tegen zijn verwante stam aangezet in de hoop dat er weer nieuwe topvliegers uit voortkomen. De duiven
die Harold kweekt, waarbij goede kwekers verschillende keren in de stamboom voorkomen, gaan wel bij hem op
de vlucht en de beste hiervan gebruikt hij om te kruisen. Ook met jaarlingen die hem op een of andere manier
‘aanstaan’ kweekt hij, om tegen wat oudere duiven te zetten.
Duifkampioen Middaglossing
Met de ‘Jonge Deugniet’ (‘De 219’ van
2015) had Harold de duifkampioen
Middaglossing van de Marathon Noord. De
vader van deze topper is zoals verwacht
‘De Deugniet’. De moeder is ‘Maud’. Zij
komt uit ‘Zwart Goud’ van Jelle Jellema
met ‘Inteelt Kuif’. Deze duivin komt uit de
superkweker ‘Rooie Japie’ met zijn
moeder ‘Morssie’. ‘De Jonge Deugniet’
won in de Marathon Noord de 43e St.
Vincent, de 19e Dax en de 43e Bergerac.
Hij versloeg hiermee een topper van Henk
van de Wielen uit Beneden Leeuwen.
Nationaal in sector 3 pakte ‘De Jonge
Deugniet’ de volgende prijzen: de 98e
nationaal St. Vincent, de 38e nationaal
Dax en de 136e nationaal Bergerac. Een
fantastische erelijst van een geweldige
doffer. Hij is op weduwschap gespeeld,
zodat hij makkelijker de drie vluchten
voor de Marathon Noord kan spelen.
Topvlieger en -kweker De Deugniet
Bepaalde duivenliefhebbers zijn geneigd eerder naar stambomen te kijken, dan naar prestaties. Bij één van de
topvliegers en -kwekers van Harold, ‘De Deugniet’, is de stamboom niet bijster bijzonder, maar de prestaties en
de nakweek geweldig goed. Hij won zelf o.a. de 1e VNCC en de 1e van de NU ZONE 3 op Montauban. Verder is hij
de vader van Harolds Barcelona duiven (ja … meerdere) en van de Asduif Middaglossing Marathon Noord 2018. De
Deugniet is o.a. de vader van De Jonge Barcelona, Yaika (19e Internationaal Barcelona van 20.669 duiven 2014
en 9e Internationaal duivinnen van 5.550 duiven). ‘De Deugniet’ zelf won een:
1e Montauban VNCC tegen 1.020 duiven, 1e tegen NU Zone 3 tegen 1.461 duiven, 5e nationaal tegen 5.293
duiven, 5e NU totaal tegen 7.730 duiven. ‘De Deugniet’ is (groot)vader van duiven de volgende prestatie
neerzette: 19e Internationaal Barcelona 2014 tegen 20.669 duiven (1.278 km), 18e nationaal Narbonne 2015
tegen 5.338 duiven, 27e nationaal Orange 2012 tegen 4.689 duiven, 37e nationaal Marseille 2016 tegen 3.320
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duiven, 11e Afdeling 9 Perigueux 2016 tegen 2.356 duiven, 1e en 7e NU Zone 1 Cahors 2017 tegen 1.951 duiven
en de 3e Afdeling 9 Limoges 2018 tegen 1.319 duiven.
De vader van ‘De Deugniet’ is ‘De Super 483’ van Schoolderman, die o.a. een 20e Nationaal Tarbes en een 57e
Nationaal St. Vincent.
De 12-1164278 is een kleindochter van ‘De Deugniet’.
Zij leverde een groot aandeel aan de Supercupoverwinning van de Marathon Noord afgelopen seizoen.
Zij ging als 1e getekende mee op Barcelona en
Perpignan en won 2 prijzen. De 12-278 is een dochter
van ‘Tarzan’, een goede zoon van ‘De Deugniet’ met
‘Zilverstar’. ‘Zilverstar’ komt uit het stamkoppel ‘1336’
met ‘Morssie’ en won een marathonvlucht in de VNCC.
In 2016 is de 12-78 niet gespeeld, omdat ze iets aan
het oog had. In de omliggende jaren, 2015, 2017 en
2018 won ze telkens prijs op Barcelona.
Ook een puntenpakker in de Marathon Noord op
Marseille (de 15-255) is een nazaat van ‘De Deugniet’.
Ook de nestbroer (de 15-256, 2e getekende van Dax
met de 97e prijs in Marathon Noord) deed een kleine
duit in het zakje van de Supercup overwinning.
De nazaten van ‘De Deugniet’ waren ook verantwoordelijk voor het Kampioenschap van de Ochtendlossing in het
jaar 2014 bij de Marathon Noord. Harold mocht toen de hoogste trede van het ereschavot betreden.
De Beleving
Harold is een gedreven duivenliefhebber. Hij is bloedfanatiek en niet gauw tevreden. Hij is altijd gemotiveerd om
in de kop van de uitslag te zitten. Is Gerda betrokken bij uw hobby? Harold: ‘Gerda staat achter mijn hobby. Ze
houdt de meldingen bij en kijkt regelmatig een uurtje mee als ze tijd heeft. Heb je andere liefhebbers waar je mee
samenwerkt? Zo ja, wie? Onze kampioen: ‘Ik ga met Johanna de Groot africhten. Verder heb ik met een aantal
liefhebbers regelmatig contact en ruil ik weleens een paar duiven.’ Wat is er zo mooi aan de duivensport? Onze op
en top duivenmelker: ‘De spanning van de vluchten en vroege duiven pakken is het mooist. Zoals bijvoorbeeld
vorig jaar op Perigueux … de eerste van sector 3. Toen wij Perigueux speelde had sector 4 Ruffec. Ik zag bij de
meldingen dat ze daar al vroeg in de nacht aan het vallen waren. Dus ik ging bij het hok kijken. Met een lampje
overal speuren, maar er zat niets. Toen maar een rondje gaan lopen. Toen ik weer terug was, viel vrij snel ‘Red
Dawn’ naast me op de klep. Ik deed het schuifje open en hij liep zo in het donker naar binnen. Als hij bovenop het
hok valt, was hij niet zo makkelijk binnen gekomen.’
Tot Slot
Wat kan er beter in de duivensport? Harold: ‘Ik erger me kapot, dat er geen invliegduiven meer zijn. Dat slaat
echt nergens op … de uitslagen van de vitessevluchten slaan als een tang op een varken en het vele extra werk in
de club, doe je ook voor niets. Verder denk ik dat we een mooie marathoncompetitie krijgen als we vanuit het
oosten gaan vliegen. Maar dan wel pal het oosten waar het landschap redelijk vlak is. Het grootste voordeel is dan
ook, dat de afstandsverschillen in Nederland kleiner worden en dat in de zomer de dagen langer zijn. Het is eerder
licht op de losplaats, dus kan er eerder gelost worden.’ Wat zou je nog graag kwijt willen in de reportage? Onze
man uit Den Ham vertelt: ‘Marathon Noord is een mooie eerlijke competitie. Eerlijker is er niet. Iedereen kan
winnen. Dat maakt het zo mooi!’
Harold bedankt voor je openheid en de gezellige middag … tot ziens in Doetinchem !!!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Koos Steenbeek en zn, De Bilt, Duifkampioen over 3 jaar Marathon Noord
Koos Steenbeek en zn zijn vaste waardes op podia waar prijzen worden uitgereikt voor de
marathonduivenvluchten. Afgelopen seizoen hebben ze weer laten zien, dat ze tot de beste liefhebbers van
Nederland behoren. Metname op de ZLU-vluchten lieten ze van zich spreken. Bij de Fondunie 2000 werden
Aangewezen Kampioen en op een haar na geen Keizer Kampioen. Op de middaglossing misten ze wel de
kopduiven, maar was het prijspercentage meer dan goed. Bij de Marathon Noord hadden ze de beste
Middaglossingsduif over drie jaar met ‘Miss Puck’. Een geweldige duivin die over 3 jaar 9 prijzen kon pakken,
waarbij een paar echt vroege prijzen !!!
Geschiedenis
Achter de naam Steenbeek en zn schuilen
twee mannen: Koos Steenbeek (60 jaar) en
zoon Boyd (22 jaar). Boyd is de laatste jaren
wat minder fanatiek met de duiven. Koos is
loodgieter van beroep en dat al 42 jaar. In
1969 is hij door een buurman geïnteresseerd
geraakt in postduiven. Koos had de liefde
voor duiven niet helemaal van een vreemde.
Pa Steenbeek had in zijn jonge jaren ook
duiven gehad. Met zijn ouders woonde Koos in
een bovenhuis. Hij zat in het weekend altijd
op het balkon als de duiven van de buurman
thuis moest komen. Tevens zat hij te peinzen
hoe hij het aan moest pakken om uiteindelijk
zelf met duiven te beginnen. Bij een vriend
hadden ze een bloemenwinkel met kwekerij.
Daar heeft Koos samen met een paar
vrienden een hondenhok gezet om duiven in
te doen. En hoe kwam je aan duiven? In het
park Van Boetselaar in De Bilt gingen de
jongens duiven vangen die een ring om hadden. Dit deden ze met een soort van kleine lasso. Er werd voer in en
om de lasso gelegd en als de duif met een poot in de lasso stapte werd er aan het touwtje getrokken. Het touwtje
ging strak om het pootje zitten en zo hadden ze de duif te pakken. De duif met het ringetje werd dan opgegeven.
Meestal kregen ze dan het eigendomsbewijs.
We maken een sprongetje in de tijd. In 1985 is Koos op het huidige adres verder gegaan met de duiven. Strak
tegen de schuur aan staat 5 meter vlieghok. Hierin zit 80 cm voor weduwduivinnen. Een afdeling voor de
weduwnaars en een hok voor de nestkoppels. Op en in de schuur is een hokje gebouwd voor de 9 kweekkoppels
en 50 tot 60 jonge duiven. Tot een paar jaar terug speelde Koos op dit hok alle vluchten. Van Duffel tot en met
Barcelona. Hij liet enkel een paar ZLU-vluchten schieten. Niet zo lang geleden werd Koos Keizer Generaal van de
hele afdeling. Sinds 2017 speelt hij de korte vluchten niet meer en probeert hij alle marathonvluchten te spelen.
Op de ZLU gaat het sinds vorig jaar gelijk stukken beter.
Stamopbouw
De basis van de huidige stam van Koos en Boyd zijn de duiven van First Price Pigeons. Hun topkoppel komt van
dit kweekcentrum. Dit koppel bestaat uit een zoon van de ‘Donkere Barcelona’ met een dochter ‘Raket’. Koos en
Boyd hebben veel succes eveneens met een Zoon van de bekende ‘Carteus Giant’ van Gerrit & Jaco van
Nieuwamerongen. Deze doffer kweekt goed samen met een duivin uit het stamkoppel, die een 3e en 4e nationaal
St. Vincent won. Uit dit koppel komt o.a. de duifkampioen over 3 jaar. De laatste jaren heeft Koos twee goede
kweekduivinnen van Verweij-de Haan. Uit de dochter van Milos kweekten Koos en Boyd de 10e nationaal Bergerac
2017. En uit een zus van Mila komen nu al twee goede ZLU-vliegers.
Bij de kweek wordt er veel gekruist. Zeker als er vliegduiven worden gekweekt. Om het kweekhok aan te vullen
worden de beste duiven ingeteeld om die vervolgens weer te kruisen.
Het seizoen
Koos heeft geen snelheidsduiven (sinds 2017) meer. In totaal zitten er 60 vliegduiven. 40 tot 50% zijn jaarlingen.
Op 3 maart is er gekoppeld. Dit was met volle maan. Koos: ‘Ik houd er rekening mee als de andere
omstandigheden ook goed zijn, anders niet. Ze zeggen dat je dan minder verliezen hebt. Baat het niet, schaadt
het niet.’ De duiven brengen allemaal 2 jongen groot. Dit jaar is Koos de derde vlucht begonnen. Ze gaan mee
met de afdeling op zaterdag of zondag. Ook wordt er weleens in Hank ingemand. Deze diversiteit houdt verband
met de neststanden. Op welke standen worden de duiven ingemand op een marathonvlucht? Koos: ‘Standen zijn
niet zo belangrijk. Ik heb voorkeur voor de periode van 10 dagen broeden tot 4-5 jongen.’
De duiven krijgen bij de familie Steenbeek Matador voer. In het voorseizoen is dat de Start-mengeling. Als het
seizoen begint komt daar Premium Fond voor in de plaats. Met de marathonvlucht wordt deze mengeling
aangevuld met de Energy-mengeling. Naast het voer krijgen de duiven pinda’s, TOVO, snoepzaad, P40 en hennep.
Koos geeft natuurproducten van Bonypharma, zoals SGR en Bronchicorn. Drie weken voor de eerste
marathonvlucht worden de duiven gecontroleerd door een dierenarts en ook nog als Koos het tussendoor niet
vertrouwt. Anja Versluijs neemt ze dan mee naar Peter Boskamp.
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In 2017 had Koos dat ook gedaan. De duiven had hij vrijdagmiddag ingemand in Hank. Anja belde op dat de
duiven van Koos barsten van het geel. Zaterdag kwamen de duiven van een zware Souppes-des-Loing als de
brandweer. ‘Wel grappig, maar ik heb naderhand wel gekuurd, hoor,’ vertelt Koos.
Door de warme zomer hebben de duiven vaker iets tegen het geel gegeven. Een keer 3 dagen BS extra en een
keer een magixpil opgestoken. Dit allemaal op eigen inzicht.
De Duifkampioen Middaglossing over 3
jaar
De duifkampioen van de middaglossing over
drie jaar bij de Marathon Noord is ‘de 315’ van
2013, Miss Puck. Zij is een laat jong van 2013.
In 2014 heeft ze een paar inspeelvluchten
gehad … niet verder dan 300 km. In 2015
belandde ze in het kweekhok. Uiteindelijk is ze
dat jaar toch nog een paar vluchten gespeeld.
En toen 2016, 2017 en 2018. Gelijk in 2016 de
6e nationaal St. Vincent. Ze was bijna
Nationaal Duifkampioen Middaglossing. Op
Bergerac kwam ze aardig gewond terug en
won ze toch nog een middenmootprijs. Ze
kwam net tekort voor de nationale titel. Ze
werd toen 6e nationaal duifkampioen. In 2017
won ze o.a. de 18e nationaal St. Vincent. Ze
werd vorig jaar duifkampioen van de fondclub
Utrecht. Het jaar ervoor, 2016, werd ze ook
duifkampioen van de Afdeling 7.
In de Marathon Noord won ze 7 prijzen. Ze
stond een keer niet als getekende (haar eerste vlucht) en dit jaar was ze mee op Perigueux (Cahors) in plaats van
Bergerac. Haar prijzen in de Marathon Noord: 23e Albi 2016, 30e Cahors 2017, 7e St. Vincent 2017, 75e Dax
2017, 93e Bergerac, 103e St. Vincent 2018, 71e Dax 2018. In de sector 3 won ze o.a. de volgende prijzen: 6e
nationaal St. Vincent 2016 en 18e nationaal St. Vincent 2017.
Ze komt uit een dochter van het basiskoppel, Zoon Donkere Barcelona van Anton van Haaren met een dochter
van De Raket van Klessens-de Lepper. De moeder van de duifkampioen won zelf de 3e en 4e nationaal St.
Vincent. Haar vader is de Zoon van de Carteus Giant van Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen uit Veenendaal.
Deze bekende doffer is de vader van 4 verschillende teletekstduiven, waaronder de 3e nationaal Narbonne 2015
van de mannen uit Veenendaal en Het Veens Blauwtje van Harold Zwiers. Leuk aan het Veens Blauwtje is dat haar
moeder een duivin is die de mannen uit Veenendaal weer van Koos Steenbeek hebben gekregen.
Tot Slot
Ik besloot dit voorjaar het verslag op Het Marathonduivenjournaal: ‘Tot de volgende keer!’ Dat is dan weer snel
geregeld met het halen van het duifkampioenschap over 3 jaar op de Middaglossing bij de Marathon Noord.
Bedankt Koos voor de gezellige ochtend in De Bilt en tot bij het inkorven van de taartvluchten en de feestmiddag
van de Marathon Noord in Doetinchem.
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Zonder onze sponsors zouden we niet zo een prachtig
prijzenpakket kunnen bieden.
Misschien wilt u Marathon Noord ook wel op één of
andere manier steunen. Er zijn diverse mogelijkheden
welke op onze website staan. Neem contact met ons op!
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Frank Hage uit Woerden wint Barcelona 2018 bij Stichting Marathon Noord
Voor de tweede keer in 3 jaar tijd bezoeken René en ik een eerste prijswinnaar bij Marathon Noord met de
achternaam Hage. Nu is het Frank, een neef van Tim. Met 3 duiven mee pakt hij om 15.36 uur zijn 2e getekende
en om 20.01 uur zijn eerste getekende. Met de eerste pakt hij dus de zege bij SMN, 14e nationaal en zoals het er
nu uit ziet de 40e internationaal. Ik denk dat er weinig op deze afstand hun eerste 2 getekende thuis hadden rond
een uur of acht ‘s-avonds.
De liefhebber
Frank Hage klopt al regelmatig aan de
deur met vroege duiven. Dit jaar al op
Pau de 48e en 50e nationaal, Agen ZLU
jaarlingen de 7e en 28e nationaal. Vorig
jaar een 58e nat Pau, 42e nat Agen
jaarlingen, 3e nat Agen ouden en een
45e nat. Narbonne. Maar nu op de vlucht
der vluchten Barcelona een topnotering.
Frank speelt op dit adres sinds de natoer
van 2014 los van zijn vader Jan. Een zeer
uitgekiende hokaccommodatie waarin 45
koppels vliegers huizen. Deze vliegers
zitten in een aanbouw van het huis op de
begane grond en op de zolder. De jongen
hebben een hok in de tuin. Er wordt
ingespeeld op weduwschap vanaf de
eerste vlucht en dan gekoppeld wanneer
de duiven de eerste dagfondvlucht gehad
hebben. Tot een week tot 2 weken voor
deze eerste dagfondvlucht wordt er
verduisterd.
De verzorging is zeer efficiënt ingericht, want Frank heeft ook nog een jong gezin en werkt langs de weg en maakt
dus lange dagen. Naast de entingen tegen Paramixo en pokken wordt er bijna niet gedokterd aan de duiven. Wel
krijgen de duiven Turbo Disinfect elke zondag om de duiven natuurlijk te ontsmetten. Hij noemt als voordeel dat
hij in een zeer serieuze vereniging zit, waar iedereen bovenop de gezondheid van de duiven zit en er dus ook
weinig besmetting in de mand plaatsvindt. Daarnaast zijn de containers van Afdeling 5 ingericht dat manden
individuele drinkbakken hebben en niet zoals in andere afdelingen geschakelde drinkgoten.
Het soort duiven wat op de hokken woont is natuurlijk van oom Tim Hage en van Willem van der Velden uit
Boskoop. Deze laatste duiven komen vooral wanneer het echt zwaar wordt, en laat nou 2018 daar nu precies een
jaar voor zijn!
De winnende duif
De winnende duif heet de Jim vernoemd naar
zijn zoontje. De doffer van 2015 komt uit 2
duiven van Willem van der Velden uit
Boskoop. Zij hebben in 2014 duiven geruild
en zo kwam dit topkoppel bij Frank op elkaar
te staan. Een topkoppel? Ja, want inmiddels
hebben al minimaal 5 kinderen uit dit koppel
een topnotering gehaald op de
marathonvluchten. Het was de eerste keer
Barcelona voor deze vale doffer. Hij is
gespeeld op een jong van 12 dagen en was
nog niet aan het drijven op zijn duivin.
De aankomst
De aankomst werd enigszins gespannen
beleefd, met een reden. Na de inkorving van
Barcelona zijn ook de duiven van Dax en
Argenton op zijn klok ingekorfd. Ook zijn in
deze week de jongen gechipt. Hiervoor had
hij een africhtingsvlucht in de klok zitten en
deze weer verwijderd. Donderdag na de inkorving van Argenton werd de klok weer op het basisstation gezet. Tot
zijn schrik zag hij het ringnummer van Jim op het display staan met de melding NOK.
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Hij heeft contact gehad met Piet Fransen van de ZLU en met hem overlegd. Er is een handmatige klok gesteld
waar de chip in geklokt moest worden met een loze afslag erachter. Het vermoeden is dat door het chippen van
de jongen er een fout is ontstaan in de klok.
Frank zag de vale doffer uit de goede hoek aankomen en daarna volgde de procedure van het verwijderen van de
chip, kapot knippen van de chipring en het klokken van de chip. De duif had geen gummi aangemeten gekregen
bij de controle in de loods van de ZLU, dus de geheime code was in de chip erbij gezet. Op deze manier kan er
dus nog steeds controle plaatsvinden.
Na al deze handelingen was de spanning van de ketel en werd de duif gemeld.
Tijdens het felicitatie telefoontje van onze voorzitter viel bij hem zijn 1e getekende van Barcelona. Een aankomst
met een verhaal dus.
René en ik waren op bezoek bij een liefhebber met een plan, een zeer efficiënt verzorgingssysteem en geweldige
duiven. In de inleiding heeft u al prestaties kunnen zien waar velen van ons van dromen. Bedankt voor je
openheid en we zien je graag op het podium op 27 oktober aanstaande in Doetinchem.
Auteur
Arjan van Gent

Winnaars Barcelona bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Coen van Haarlem, Terborg
Willem Kuijt, Lunteren
Cees van der Laan, Castricum
Hein van Gurp, Heino
Gebr. Brügemann, Assendelft

Uitslag Barcelona
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
Frank Hage
Gerard Schalkwijk
Marcel Tromp
H. Knetsch Lz
Comb. Steenbeek & Zn.
Bas Weijers
Comb J.Hommes & Znn
Gerard Griffioen
J.M. v. Wakeren
M. Koeman-Kok
H.B. Wegh
Peter Homan
P.J. van Schaik
Harry Hendriks
Jelle Jellema
W. en M. Derksen
J.D. van Egmond & Dcht.
Comb van Tilburg
Marlon Kok
C. van Wijk en zn
hok Borkent
Gerritsen/Rothuis
Flip Hoogervorst
Paul van den Boogaard
Comb J. Meijer en zoon

Woonplaats
Woerden
Lopik
Egmond-Binnen
Katwijk a/d Rijn
De Bilt
Groesbeek
Akersloot
Zevenhoven
Doorn
Wormerveer
Lochem
Zwanenburg
Benschop
Vinkeveen
Nijverdal
Almelo
Katwijk a/d Rijn
Nieuw-Vennep
Ransdorp
Benschop
Rijssen
Renkum
Ter Aar
Kamerik
Hengelo Gld

Afstand
1211002
1199531
1262703
1216430
1218191
1196281
1260028
1221208
1212350
1253886
1249323
1240883
1202254
1226026
1268172
1271964
1217024
1227372
1246099
1204171
1264420
1213172
1219724
1214701
1233790

Get
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1

Ringnr
5-1740873
3-1019603
4-1839039
3-1149465
3-1010301
3-1920169
2-1498874
5-3543762
5-1498946
5-1575382
2-1266198
2-1505868
0-1721327
4-1819424
5-1320979
5-1287427
2-1526969
3-1085675
1-1567897
3-1020402
6-1179904
4-1698846
3-1275774
5-1705568
4-0001773

Aankomst Snelheid Punten
15:36:30
837.202 1000,00
15:56:54
817.735 999,99
17:18:03
815.681 999,97
16:33:17
809.182 999,94
16:41:46
805.806 999,90
16:16:38
804.684 999,85
17:51:06
7:17:20 999,79
17:18:12
7:32:56 999,72
17:17:58
7:43:46 999,64
18:15:07
8:43:46 999,55
18:21:41
8:01:17 999,45
18:15:40
8:05:48 999,34
17:35:07
8:13:33 999,22
18:08:21
8:17:04 999,09
19:12:39
8:28:41 998,95
19:17:36
8:28:54 998,80
18:15:47
8:35:45 998,64
18:29:40
8:36:42 998,47
18:53:14
8:36:51 998,29
18:10:00
8:46:01 998,10
19:27:21
8:48:05 997,90
18:25:23
8:50:10 997,69
18:44:45
9:01:21 997,47
18:54:09
9:17:00 997,24
19:20:15
9:19:15 997,00

32

Attractie 1 Barcelona
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
Gerard Schalkwijk
H. Knetsch Lz
Steenbeek & Zn.
Bas Weijers
H.B. Wegh
P.J. van Schaik
J.D.v Egmond & Dcht
C. van Wijk en zn
hok Borkent
Flip Hoogervorst
Paul vd Boogaard
Comb J.Meijer & zn

Woonplaats
Lopik
Katwijk ad Rijn
De Bilt
Groesbeek
Lochem
Benschop
Katwijk ad Rijn
Benschop
Rijssen
Ter Aar
Kamerik
Hengelo Gld

Bedrag
€ 300
€ 200
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Nr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Gertjan van Houten
Marlon Kok
A.H.J.Peters
Sven van Houten
Comb. Seelen
Jan van Straten
Ton Willems
P. Heikamp&v.Doorn
Frank Hage
R. A. M. de Jong
Harry Hendriks
J.B.M. Diesvelt

Woonplaats
IJsselstein
Ransdorp
Zelhem
IJsselstein Ut
Borne
Utrecht
Balgoij
Zetten
Woerden
Roelofarendsveen
Vinkeveen
Loil

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 20

Attractie 2 Barcelona
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Frank Hage
Marcel Tromp
Comb J.Hommes & Znn
Gerard Griffioen
M. Koeman-Kok
Peter Homan
Harry Hendriks
Jelle Jellema
W. en M. Derksen

Woonplaats
Woerden
Egmond-Binnen
Akersloot
Zevenhoven
Wormerveer
Zwanenburg
Vinkeveen
Nijverdal
Almelo

Bedrag
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Marlon Kok
Jaap Mazee
P.J. vd Berg & Zn
Jelle Outhuijse
C Blokdijk
Comb. Foppen-Vlijm
Ad van Heyst
Levi van der Weijden
Jan Peters

Woonplaats
Ransdorp
Ens
Benschop
Harlingen
Hoorn
Harderwijk
Wychen
Hoogkarspel
Bemmel

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 17

Gewonnen extra prijzen Barcelona
Nr.
1
2
3
4
5
10
44

Prijs
Kristallen vaas
Vlees schotel
Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket
DHP Cultura pakket
Doos bloembollen
Kano - Cadeaubon twv 25,00
zak voer

Winnaar
F. Hage, Woerden
F. Hage, Woerden
G. Schalkwijk, Lopik
M. Tromp, Egmond-Binnen
H.Knetsch LZ, Katwijk
Comb.Steenbeek & Zn, De Bilt
M.Koeman-Kok, Wormerveer
J.B.M Diesvelt, Loil

Aangeboden door
Poelstra pigeons
Vleescentrum Soest
Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp
DHP Cultura
Louis Vollebregt
Botenverhuur de Rijnstroom
Harjac B.V.

Vluchtsponsor:
Reischeque poule
1

Reischeque van €650,-

G. Schalkwijk, Lopik
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Pieter Woord boekt indrukwekkende zege op Marseille
Ik parkeer de auto naast het ‘karretje’ wat in de parkeerhavens voor de deur van deze rijtjeswoningen aan het
Voorland in Urk geparkeerd staat. Op de erven achter nummer 18 en 19 wonen de duiven van twee bekende
duivenkampioenen, achter deze 2-onder-1-kapwoning wordt al sinds de 70-er jaren in kampioensstijl gespeeld.
Op nr. 18 woont Paul Romkes, maar hem laten we vandaag rechts liggen. Het bezoek is nu aan nr. 19, waar
Pieter Woord woont sinds hij het huis kocht van zijn overleden vader. Het karretje is niet de enige vergelijking
met de Noord-Hollandse ZLU-spelers merk ik gedurende het gesprek. De duiven, het systeem, het rijden om de
duiven in het juiste ritme te houden, het fanatisme, en vooral het rotsvaste geloof dat er ook op deze afstand
overwinningen op de internationale klassiekers gepakt kunnen worden. Nu Pieter Woord en Louw van der Berg
geschiedenis hebben geschreven door de internationale overwinning op hun naam te schrijven van de afsluiter
van 2017 uit Perpignan en de seizoensopening 2018 uit Pau, nu geloven meer mensen dat het kan. Wat velen niet
weten is dat zowel Louw als Pieter al jaren werken aan deze missie, het promoten van het internationale spel in
Flevoland en Friesland. Ze stonden aan de wieg van PV-Flevoland op Urk en startten ook het inkorfcentrum voor
de ZLU. En sinds de start in 2012 zijn er al verschillende topprestaties bijgeschreven.
Combinatie
Pieter Woord staat er op de uitslag, maar
zonder Louw van der Berg als
compagnon was het huidige succes
waarschijnlijk niet zo snel gekomen
vertelt Pieter eerlijk. Zakenman Louw die
al bellend het erf opstapt is ook duidelijk
een ander type dan de bedachtzame
Pieter. Die denkt het systeem uit, koppelt
de duiven en zorgt dat ze goed
voorbereid aan de start komen. De
plannen maken ze samen en de
aankopen doen ze ook met z’n tweeën.
Ze halen het beste in elkaar naar boven,
zoveel is duidelijk, als ze meedoen willen
ze winnen. Gedreven als ze zijn hebben
ze ook de afgelopen jaren met de
programmaduiven – wat als geintje
begon- toch tweemaal het
kampioenschap van de afdeling Friesland
binnengehaald met de jonge duiven. Hun
motto: “Als je wat doet, moet je het
goed doen”.
En ze zijn goed geslaagd zijn met de kwaliteitsimpulsen in hun duivenkolonie. Dat begon al toen ze de duiven van
Bennie de Vries in Bolsward overnamen en samen met hem op de ZLU gingen vliegen. Die wisten ook op een van
de verste afstanden nationale en internationale kopprijzen te pakken. Na de verkoop van die duiven gingen de
beide mannen samen verder om de aanpak op Urk verder te verfijnen. Ze willen duiven die alleen kunnen vliegen,
1000 kilometer op dag 1 kunnen verstouwen en absolute kopprijzen kunnen halen. Het was Louw die daarom
afstapte op Jos Pepping, het jaar voor de totale verkoop, want die duiven hadden alle kenmerken van wat ze op
Urk wilden: vroeg draaien op de grootste afstanden. Louw was het ook die de lijn van de Mylene van Willem van
der Velden uit Boskoop zo enorm aansprak, generatie op generatie absolute kopduiven op Barcelona. Dus werden
bij beide mannen duiven aangeschaft, direct uit de toppers en ze knipperden niet met de ogen toen ze daar flinke
bedragen neertelden voor hun investeringen. Want zo zien ze die aankopen, in de wetenschap dat als de nakweek
het goed doet dat je dan als liefhebber ook zelf wel weer wat hebt te verkopen. Ze kweken met de duiven zolang
er op het vlieghok nog nakomelingen aanwezig zijn. Wanneer dat niet meer het geval is gaan ze er onverbiddelijk
uit en belanden dan ook niet in het circuit van tweedehands duiven op internet.
Systeem
De beide mannen werken met een beredeneerd systeem voor hun vliegduiven. Met regelmaat worden de duiven
gecontroleerd door dierenarts Ko Schoenmaker, die maandelijks in de vereniging komt. Liefhebbers zijn verplicht
om mestonderzoek te doen en als er wat aan mankeert (wormen, pokken, paratyfus), dan mag er pas weer
ingekorfd worden als de duiven weer gezond verklaard worden. Daardoor hoeft er verder medisch weinig meer
gedaan te worden, dat gebeurt alleen dus als er aanleiding toe is. Daarnaast krijgen de duiven die meegaan op
een ZLU-vlucht een geelpil op de zaterdag de week voor inkorven.
Het vliegseizoen begint in het voorjaar, wanneer de duiven worden gekoppeld. Ze kweken dan hun eerste jong,
wat Pieter vooral voor de jaarlingen belangrijk vindt. Ze zijn dan verhuisd van het hok op de begane grond naar
het zolderhok, dus dat eerste nestje helpt ze om te aarden. De opleiding van de jonge duiven bestaat er uit dat ze
na de eerste africhtingen meegaan op de jonge duivenvluchten. Vanaf de langste dag worden ze bijgelicht en ze
gaan mee tot en met Morlincourt. Door de week wordt er nog met de jongen gereden, zodat ze een 700 km per
week in de vleugels hebben. Jongen die dit niet volhouden gaan eruit. Ook als jaarlingen maken ze veel
kilometers op het vliegprogramma van de afdeling, waarbij ze ook een aantal dagfondvluchten afwerken. Zelden
gaat er een jaarling op de marathon mee.
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De vliegduiven worden gescheiden als hun eerste jongen 10-14 dagen oud zijn, ze komen dan op halfweduwschap. Ze zorgen ombeurten voor het jong en de duivinnen verblijven dan naast het jonge duivenhok op de
begane grond. Ze komen binnen op het vlieghok op zolder, waar de doffers dan uitvliegen als ze de jongen azen.
Al vanaf het begin van krijgen ze verplichte training, dit doet Pieter om te zorgen dat ze niet blijven zwalken in het
voorjaar, want dan worden ze gepakt door roofvogels, een ware plaag in die tijd van het jaar. Daarna worden ze
zo gekoppeld dat ze op 10-12 dagen eieren hun eerste vlucht kunnen afwerken. Er wordt een groep gekoppeld
voor Pau, eentje voor Barcelona en een voor voor St. Vincent. De anderen gaan op Agen. Daarna worden de Pauduiven op Marseille gespeeld, in principe spelen ze ze om de vier weken. Er worden hele koppels gespeeld en ze
gaan mee op 10-12 dagen broeden.
De duiven krijgen volle bak Superweduwschap en Long Distance van Beijers, wat wordt aangevuld met vetrijk
snoepvoer, hennep en P40 voor inkorven. Ze eten uit de gezamenlijke voerbak, want dat zorgt voor odnerlingen
competitie zodat ze voldoende snel vreten. Laatste dagen krijgen vooral de duivinnen op nest extra voer in hun
nestvak in een potje. De uitspraak van Koopman dat de duiven hun eigen instinct wel volgen om te bepalen wat
ze op welk moment nodig hebben was voor hen aanleiding om ook volle bak te voeren.
Daarnaast is nog bijzonder dat ze in het vliegseizoen eigenlijk continu de langste dag nabootsen. De duiven
trainen ’s morgens van 5 tot 6 en ’s avonds van 21-22 uur. De lampen gaan vanaf 3 weken voor Pau aan en ook
die verlengen de dag zodat de duiven dus eigenlijk het hele seizoen als hoogzomer ervaren. Pieter denkt dat dit
mogelijk helpt om te zorgen dat de duiven ook de eerste dag zo lang mogelijk doorvliegen en ’s morgens van de
tweede dag zo vroeg mogelijk vertrekken.
Special Lady
Inmiddels heet de Marseillewinnares 1125052 van 2016 dus Special Lady. Ze is genoemd naar haar grootvader
‘Special One’. Sinds vorig najaar is ze bij Pieter op het hok gekomen, ze heeft als jaarling bij Louw op de hokken
in Tollebeek gevlogen en nu die weer terugverhuist naar Urk is de duivin bij Pieter in de vliegploeg gekomen. Ze is
in het voorjaar overgewend en was al na 2 keer loslaten thuis aan het Voorland. Tijdens de invliegvluchten liet ze
zich telkens al goed zien zodat beide mannen veel vertrouwen in haar hadden. Dat dat terecht was bleek al op
Pau, toen ze de 83e nationaal vloog. Een jaar geleden zouden ze dat een wonderprestatie vinden, maar ze was
Pieters tweede duif na de internationale winnaar. Nu op Marseille was het dus wel goed raak. Want, zo zeggen de
beide mannen, niets went zo snel als succes hebben op deze vluchten. Eerst konden ze zich niet voorstellen dat ze
makkelijk bij de eerste 50 nationaal zouden spelen. Inmiddels kijken ze er minder van op. Hun doel is gehaald en
seizoen 2018 sluiten ze af als de smaakmakers van boven de grote rivieren op dit spel. En natuurlijk op het
podium van Marathonnoord voor deze klinkende overwinning op Marseille
Auteur
Wiebren van Stralen

Uitslag Marseille
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
Pieter Woord
H. Kalter
Frank Hage
C. van Wijk en zn
Steenbeek & Zn
Herman Koopman
W. en M. Derksen
O. Pals
R.Kuijer
Gebr. Jacobs
Frank Hage
H Zwiers
Marcel Tromp
Vincent Vork
Auke Smid
Tim Hage
J. Methorst
C. van Wijk en zn
Ton Willems
Team Vollebregt
H.B. Wegh
W.H. Murk & Zoon
P.Laan
Jan van Straten
J. Steentjes

Winnaars Marseille bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
Woonplaats
Urk
Ijsselmuiden
Woerden
Benschop
De Bilt
Almere
Almelo
Bovenkerk
Maarssen
Amstelveen
Woerden
Den Ham
Egmond-Binnen
Noorden
Zwaagwesteinde
Woerden
Barneveld
Benschop
Balgoij
Wassenaar
Lochem
IJsselstein
Bakkum
Utrecht
Silvolde

John Hardebol, Catricum
Seven van Houten, IJsselstein
Bernard van der Horst, Groesbeek
Comb. Blokker, Den Helder
Jan Dirk van Egmond en Zn, Katwijk a/d Rijn

Afstand
1041495
1033058
977971
968969
979637
1008482
1010372
1000830
983188
997874
977971
1023900
1034233
987093
1108320
978529
982865
968969
944156
986357
990181
970640
1034208
978983
960217

Get
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1

Ringnummer Aankomst Snelheid Punten
6-1125052
8:21:26 941.316
1000,00
4-1494305
8:18:31 936.150
999,99
6-1558732
8:01:57 899.739
999,97
7-1083400
7:56:11 896.219
999,94
5-1495541
8:12:03 892.974
999,90
5-1568167
8:57:18 882.864
999,85
5-1285971
9:01:02 881.625
999,79
5-1556808
9:02:34 872.132
999,72
4-1766992
8:45:19 869.844
999,64
2-1445527
9:05:50 867.088
999,55
6-1558725
8:45:06 865.385
999,45
5-1303255
9:53:53 854.045
999,34
6-1422323
10:19:13 844.812
999,22
5-1729688
9:47:02 828.075
999,09
3-1599968
12:15:48 826.611
998,95
3-1276255
9:46:54 820.983
998,80
6-1201405
9:54:02 819.714
998,64
5-1502313
9:37:13 819.627
998,47
6-1323623
9:13:27 815.017
998,29
5-1647907
10:13:33 809.451
998,10
5-1394574
10:19:50 808.427
997,90
5-1503150
9:56:09 808.093
997,69
6-1422127
11:23:29 802.646
997,47
5-1519833
10:15:36 802.060
997,24
6-1303642
10:01:43 1:01:28
997,00
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Attractie 1 Marseille
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
Pieter Woord
H. Kalter
Frank Hage
Steenbeek & Zn.
Herman Koopman
O. Pals
Gebr. Jacobs
Auke Smid
C. van Wijk en zn
H.B. Wegh
W.H. Murk & Zoon
Jan van Straten

Woonplaats
Urk
Ijsselmuiden
Woerden
De Bilt
Almere
Bovenkerk
Amstelveen
Zwaagwesteinde
Benschop
Lochem
IJsselstein
Utrecht

Bedrag
€ 300
€ 200
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Nr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
J. Steentjes
Duo de Groot-Leijen
Comb. Foppen-Vlijm
P.Heikamp&v. Doorn
W. van den Hoek
Tim Hage
John Hartjes
Comb vd Bovenkamp
G.J.A. de Klerk
Jaap Mazee
Flip Hoogervorst
A van Gelderen

Woonplaats
Silvolde
Egmond ad Hoef
Harderwijk
Zetten
Putten
Woerden
Ulft
Renkum
Almere-Buiten
Ens
Ter Aar
Ameide

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 20

Attractie 2 Marseille
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
C. van Wijk en zn
W. en M. Derksen
R.Kuijer
Frank Hage
H Zwiers
Marcel Tromp
Tim Hage
Ton Willems
Team Vollebregt

Woonplaats
Benschop
Almelo
Maarssen
Woerden
Den Ham
Egmond-Binnen
Woerden
Balgoij
Wassenaar

Bedrag
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
P.Laan
Comb. Hartog
Y.N.M. Kaptein
H. Knetsch Lz
Th&B Burgers
Jelle Jellema
A van Gelderen
Paul vd Boogaard
A.J. van Amerongen

Woonplaats
Bakkum
Laren NH
Akersloot
Katwijk a/d Rijn
Weurt
Nijverdal
Ameide
Kamerik
Bunnik

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 17

Gewonnen extra prijzen Marseille
Nr.
1
2
3
4
5
10
44

Prijs
Kristallen bokaal
Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket
DHP Cultura pakket
Doos bloembollen
Opleermand
Kano - Cadeaubon t.w.v. 25,00
Zak voer

Winnaar
P. Woord, Urk
P. Woord, Urk
H. Kalter, Ijsselmuiden
F. Hage, Woerden
C.J.J. van Wijk & Zn, Benschop
Comb.Steenbeek & Zn, De Bilt
Gebr.Jacobs, Nes a.d Amstel
J.Hommes & Znn, Akersloot

Aangeboden door
www.ulamo.nl
Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp
DHP Cultura
Louis Vollebregt
Leo Pronk
Botenverhuur de
Rijnstroom
Harjac B.V.
Vluchtsponsor:

Reischeque Poule
2

Reischeque van €650,-

H. Kalter, Ijsselmuiden
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Combinatie Jan Hommes en Zonen uit Akersloot winnen extreme Perpignan bij SMN 2018.
Daags na het bekend worden van de overwinning gaan René Koeman en ondergetekende naar het gebied Klein
Dorregeest, onderdeel van de gemeente Akersloot. De dorpskermis in volle gang, maar wij treffen Jan, Nick en
Rens nog wat beduusd aan in de schaduw onder de parasol. Zij hebben net een zaterdag meegemaakt welke
weinig duivenliefhebbers in Nederland ooit zullen meemaken.
De combinatie
De combinatie bestaat uit vader Jan en de
zonen Nick en Rens. Nick en Rens zijn
scherp, houden alles bij van hunzelf en van
hun concurrentie in Noord-Holland en
natuurlijk daarbuiten. Ze weten van
iedereen hoe ze gedraaid hebben, welke
duiven en aantallen gedraaide duiven.
Vader Jan heeft afgelopen winter en
voorjaar zeer slechte tijden gekend qua
gezondheid maar voelt zich nu weer top.
Eén uitspraak van hem kwam al snel naar
boven van afgelopen winter: “Ik hoop op
een jaar met veel zon en noordenwind en
dan wil ik wel eens zien welke zogenaamde
tophokken er dan overblijven.” Nou dat
hebben wij geweten. Een zwaar
marathonjaar werd 2018 met als
hoogtepunt het eerste weekend van
Augustus.
De combinatie heeft een zolderhok en flink
aantal tuinhokken. Op het zolderhok vallen
veelal de vroege duiven, behalve dus de duif van Perpignan. De temperatuur kan daar oplopen tot 50 graden en
de duiven vinden dat dus niet erg. Wel zorgen ze ervoor dat er vocht in de lucht blijft door dan met de
plantenspuit rond te gaan. Ze spelen met veel duiven, maar ze spelen alles, ochtend- en middaglossing. En dan
heb je een grote vliegploeg nodig.
Zaterdag 4 augustus
Nick was op het touwtrekveld actief op de kermis van Akersloot, dus zaten Jan en Nick zaten op wacht voor
Perigueux en Perpignan. Na de aankomst van hun eerste van Perigueux, welke een eerste speelt in Sector 2, zijn
ze benieuwd of het goed gaat met dit duivinnetje in het zolderhok. Ze heeft nogal bazige buren en ze zijn bang
voor gevechten na thuiskomst. Staande op de zolder gingen de telefoons af. Unikonweb meldde de thuiskomst op
het tuinhok van de 1e getekende van Perpignan. Ook op het touwtrekveld zag Nick dat Miss Tarbes thuisgekomen
was. Eerder hadden ze reeds uitgerekend dat ze voor 13.00 uur moesten draaien om de eerste duif tot dan van
Martens uit Stein te kloppen. Iedereen van slag, duif melden en de rest van de duiven klokken en verzorgen. 8
van de 10 van Perpignan in de prijzen.
Wetende dat ze nu 2x een eerste in de Fondclub Noord-Holland, een eerste in de sector van Perigueux, een 2e
nationaal en internationaal van Perpignan spelen, de Champions League winnen van Toppigeons en natuurlijk een
eerste in Marathon Noord spelen was wel reden voor een feestje.
Miss Tarbes
De duivin is van 2014 en in 2015
speelde ze een zeer vroege prijs van
Tarbes vandaar de naam Miss Tarbes.
Van Dax miste ze haar prijs, maar
tijdens de oefenvluchten tussen Dax
en de inkorving van Perpignan zat zij
steeds bij de eersten of was ze de
eerste. De mannen vonden dat ze
daardoor een enorme drang had op
haar nest. Bij inkorving had ze eieren
van 10-12 dagen. De vader is een
zoon van de Kojak van de Combinatie
van der Plas uit Rijnsburg. De moeder
is nog een duif van Tinus Tijen uit
Castricum welke een achterkleinkind
van de 404 is. Zij was ook al moeder
van onder andere 2x de 3e Asduif van
de afdeling bij de combinatie. In 2017
won ze ook al de 95e nationaal
Perpignan.
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Deze middelgrote bonte duivin zorgde voor een fantastisch slotakkoord van een topjaar 2018 bij de combinatie.
Even een kleine opsomming: 4e nationaal Dax, internationaal Barcelona pakken ze er 10 van de 10, 1e nationaal
Perigueux, 2e nationaal en internationaal Perpignan, winnaar Champions League, Keizer Kampioen van de
Fondclub NH, Overnachtkampioen van de Afdeling 6 en dan zal ik er vast al een aantal vergeten.
René en ik waren op bezoek bij een zeer gedreven combinatie met een plan. Het Perigueux & Perpignan weekend
is hun erg goed bevallen… en ze willen dat graag overdoen!
Auteur
Arjan van Gent
Winnaars Perpignan bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Pieter Woord, Urk
Nico Volkens, Bergen NH
Jurrian van Amerongen, Bunnik
Arjan Beens, Genemuiden
C. van Wijk en Zn, Benschop

Uitslag Perpignan
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
J.Hommes en Zonen
Jaap Mazee
R.Kuijer
Comb van Tilburg
Flip Hoogervorst
W.v.d.Velden
Peter Homan
H.B. Wegh
Sam de Jong
J.Hommes en Zonen
Wim & Michel Evers
Y.N.M. Kaptein
G.J.H. Gesthuizen
G.A.M.Tiemes
Herman Koopman
J.W.H. Janssen
Jan van Straten
Jan Peters
Duo de Groot-Leijen
Marlon Kok
Gerard Griffioen
Y.N.M. Kaptein
J.B.M. Diesvelt
Tim Hage
Pieter Woord

Woonplaats
Akersloot
Ens
Maarssen
Nieuw-Vennep
Ter Aar
Boskoop
Zwanenburg
Lochem
Heemskerk
Akersloot
Didam
Akersloot
Millingen a.d. Rijn
Didam
Almere
Groesbeek
Utrecht
Bemmel
Egmond a.d. Hoef
Ransdorp
Zevenhoven
Akersloot
Loil
Woerden
Urk

Afstand
1113774
1133885
1070774
1081265
1073029
1059844
1094310
1095173
1106979
1113774
1064121
1114717
1054716
1063908
1098507
1044124
1067639
1055021
1120295
1098429
1074293
1114717
1065851
1064182
1135197

Get
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Woonplaats
Akersloot
Ens
Ter Aar
Zwanenburg
Millingen a.d. Rijn
Didam
Groesbeek
Utrecht
Egmond a.d. Hoef
Zevenhoven
Akersloot
Loil

Bedrag
€ 300
€ 200
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Nr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ringnummer
4-1849956
6-1102333
6-1355644
6-1399376
4-1093956
6-1561998
6-1438269
5-1394542
3-1130324
6-1432557
6-1273714
4-1850288
4-1723789
6-1276108
6-1402468
4-1724014
3-1033192
6-1269430
5-1588188
5-1553531
5-3543762
5-1600384
4-1679798
6-1559432
6-1124760

Aankomst
13:08:06
14:13:25
13:55:07
14:57:18
15:13:45
15:27:56
16:15:04
16:19:46
17:03:26
17:18:03
16:19:18
17:30:23
16:17:30
16:45:39
17:31:23
16:35:54
17:21:56
17:14:04
18:42:49
18:32:03
18:11:04
19:17:28
18:31:35
18:33:42
20:06:22

Snelheid Punten
825.560 1000,00
801.657
999,99
3:07:39
999,97
3:56:43
999,94
4:23:28
999,90
4:54:09
999,85
4:58:10
999,79
5:01:47
999,72
5:30:44
999,64
5:36:51
999,55
5:40:09
999,45
5:47:59
999,34
5:50:06
999,22
6:06:46
999,09
6:09:14
998,95
6:21:44
998,80
6:38:22
998,64
6:46:17
998,47
6:53:28
998,29
7:10:01
998,10
7:19:12
997,90
7:35:04
997,69
7:50:17
997,47
7:54:29
997,24
7:58:21
997,00

Attractie 1 Perpignan
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
J.Hommes en Zonen
Jaap Mazee
Flip Hoogervorst
Peter Homan
G.J.H. Gesthuizen
G.A.M.Tiemes
J.W.H. Janssen
Jan van Straten
Duo de Groot-Leijen
Gerard Griffioen
Y.N.M. Kaptein
J.B.M. Diesvelt

Naam
Tim Hage
Pieter Woord
Paul v.d. Boogaard
J.D. v Egmond & Dcht
Marlon Kok
Gebr. Jacobs
gebr. Brügemann
Mike Peereboom
A. Kuyt
Gerard Schalkwijk
Heikamp & v. Doorn
John Hardebol

Woonplaats
Woerden
Urk
Kamerik
Katwijk a/d Rijn
Ransdorp
Amstelveen
Assendelft
Amstelveen
Katwijk aan Zee
Lopik
Zetten
Castricum

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 20
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Attractie 2 Perpignan
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
R.Kuijer
W.v.d.Velden
H.B. Wegh
J.Hommes en Zonen
Y.N.M. Kaptein
Herman Koopman
Jan Peters
Marlon Kok
P.Laan

Woonplaats
Maarssen
Boskoop
Lochem
Akersloot
Akersloot
Almere
Bemmel
Ransdorp
Bakkum

Bedrag
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
W. en M. Derksen
A. Bleeker
L Ph Hoogervorst
P.J. vd Berg & Zn
Dirk&Elitsa Veldhuis
Harry Hendriks
Eef van Aalten
Karel de Bruin
R. A. M. de Jong

Woonplaats
Almelo
't Veld
Vrouwenakker
Benschop
Diemen
Vinkeveen
Huissen
Zwaagwesteinde
Roelofarendsveen

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 17

Gewonnen extra prijzen Perpignan
Nr.
1
2
3
4
5
10
44

Prijs
Kristallen bokaal
Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket
DHP pakket t.w.v. 50,00
Doos bloembollen
Opleermand
Kano-Cadeaubon t.w.v. 25,00
Zak voer

Winnaar
Comb.J.Hommes & Znn., Akersloot
Comb.J.Hommes & Znn., Akersloot
Jaap Mazee, Ens
R.Kuijer, Maarssen
Comb. van Tilburg, Nieuw-Vennep
Flip Hoogervorst, Ter Aa Groesbeek
Comb.J.Hommes & Znn., Akersloot
Gerard Schalkwijk, Lopik

Aangeboden door
Anoniem
Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp
DHP Cultura
Louis Vollebregt
Leo Pronk
Botenverhuur de Rijnstroom
Harjac B.V.
Vluchtsponsor:

Reischeque Poule
Anoniem
4

Reischeque van €650,-

R.Kuijer, Maarssen
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Eindstanden en winnaars geldprijzen ochtendlossingen
Kampioenschap sponsor:

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naam
H.B. Wegh
W. en M. Derksen
R.Kuijer
Comb J.Hommes en
Zonen
Flip
Hoogervorst
Jan van Straten
Jaap Mazee
Y.N.M. Kaptein
Tim Hage
Marlon Kok
Paul van den Boogaard
Duo de Groot-Leijen
P. Heikamp & v. Doorn
Frank Hage
C. van Wijk en Zn
Herman Koopman
Peter Homan
J. Steentjes
R. A. M. de Jong
Gerard Schalkwijk
Gebr. Jacobs
Jan Peters
Pieter Woord
Jelle Jellema
H Zwiers
O. Pals
L Ph Hoogervorst
Comb. Bosman
Comb. Steenbeek & Zn.
Marcel Tromp

Woonplaats
Lochem
Almelo
Maarssen
Akersloot
Ter Aar
Utrecht
Ens
Akersloot
Woerden
Ransdorp
Kamerik
Egmond aan de
Hoef
Zetten
Woerden
Benschop
Almere
Zwanenburg
Silvolde
Roelofarendsveen
Lopik
Amstelveen
Bemmel
Urk
Nijverdal
Den Ham
Bovenkerk
Vrouwenakker
Doetinchem
De Bilt
Egmond-Binnen

Punten
2.997,07
2.994,81
2.992,95
2.990,33
2.989,96
2.989,93
2.989,04
2.984,48
2.984,28
2.983,64
2.983,18
2.980,47
2.978,63
2.977,86
2.977,24
2.973,24
2.972,12
2.970,59
2.969,82
2.969,73
2.969,43
2.968,73
2.967,74
2.967,00
2.957,66
2.955,96
2.949,23
2.948,38
1.999,80
1.999,19

Geldprijs
€ 750
€ 400
€ 300
€ 200
€ 150
€ 125
€ 100
€ 75
€ 75
€ 75
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

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

N
1

Naam
J.Hommes & Zonen

Woonplaats
Akersloot

Barc 1e
989,65

2

Marlon Kok

Ransdorp

996,49

3

Frank Hage

Woerden

992,20

Barc 2e
999,79

Mars 1e
990,54

Mars 2e
0

Perp 1e
1.000,00

Perp 2e
999,55

Totaal
4.979,53

998,29

0

987,25

995,35

998,10

4.975,48

1.000,00

999,97

999,45

977,89

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Piet Laan

Winnaar

Woonplaats

J.Hommes & Zonen

Akersloot

Theaterbon €75

Piet Laan

J.Hommes & Zonen

Akersloot

4.969,51

Winnaars Criterium der Azen ochtendlossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Bernard van der Horst, Groesbeek
Harry Hendriks, Vinkeveen
Jay Lissenberg, Utrecht
C.J. Schermer, Castricum
Jelle Jellema, Nijverdal

Beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen

Nr
1
2
3

Naam
Jan van Straten
Comb. Bosman
Bernard van der Horst

Woonplaats
Utrecht
Doetinchem
Groesbeek

Ringnummer
3-1033192
2-1318723
1-1475444

2014
1.981,36
997,90
1.991,26

2015
995,04
1.967,21
1.997,37

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Marcel Tromp

Jan van Straten

Utrecht

Theaterbon €75

Marcel Tromp

Jan van Straten

Utrecht

2016
1.992,69
1.973,23
0

Totaal
4.969,09
4.938,34
3.988,63

Kampioenschapsponsor:
Winnaars Beste duif afgelopen 3 jaar ochtendlossingen bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Bernard van der Horst, Groesbeek
Team Vollebregt, Wassenaar
Team Vollebregt, Wassenaar
Team Vollebregt, Wassenaar
Comb. Bosman, Doetinchem
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Sponsorprijzen ochtendlossingen

Nr. Prijs
1 Kristallen vaas
Zilveren herinneringsspeld
Samsung Galaxy Tab A
2 Kristallen vaas
3 sterren hotel arrangement
3 Kristallen vaas
Design lamp,speaker,cooler
4 BLT pakket
5 Blaupunkt LED speaker
6 3 zakken Versele Laga voer
7 3 zakken Derksen voer
8 2 zakken Versele Laga voer
9 2x zak voer
10 2x zak voer
11 Tas levensmiddelen
12 Tas levensmiddelen
13 Tas levensmiddelen
14 Tas levensmiddelen
15 Tas levensmiddelen

Sponsor
Juwelier Mike Peerenboom
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Juwelier Mike Peerenboom
De Kruisberg, Doetinchem
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
BioLugecolTeam
Stichting Marathon Noord
Versele Laga NV
Derksen voeders
Versele Laga NV
Eemland diervoeders
Eemland diervoeders
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

Winnaar
H.B. Wegh
H.B. Wegh
H.B. Wegh
W. en M. Derksen
W. en M. Derksen
R.Kuijer
R.Kuijer
Comb J.Hommes en Zonen
Flip Hoogervorst
Jan van Straten
Jaap Mazee
Y.N.M. Kaptein
Tim Hage
Marlon Kok
Paul van den Boogaard
Duo de Groot-Leijen
P. Heikamp & v. Doorn
Frank Hage
C. van Wijk en Zn

Woonplaats
Lochem
Lochem
Lochem
Almelo
Almelo
Maarssen
Maarssen
Akersloot
Ter Aar
Utrecht
Ens
Akersloot
Woerden
Ransdorp
Kamerik
Egmond aan
de Hoef
Zetten
Woerden
Benschop
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Toppigeons Supercup Marathon Noord
Nr
1

Naam
H Zwiers

Woonplaats
Den Ham

St Vinc
990,97

Dax
1.951,73

Barcelona
984,60

2

J.Hommes & Znn

3

Y.N.M. Kaptein

Akersloot

990,10

0

1.989,44

Akersloot

0

0

990,10

Marseille
999,34

Bergerac
1.989,61

Perpignan
973,72

Totaal
7.889,97

990,54

977,22

1.999,55

6.946,85

1.976,13

1.973,32

1.997,03

6.936,58

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Toppigeons

H. Zwiers

Den Ham

Theaterbon €75

Toppigeons

H. Zwiers

Den Ham

Kampioenschapsponsor:
Winnaars Toppigeons Supercup bij Marathon Noord
de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Bernard van der Horst, Groesbeek
Harry Hendriks, Vinkeveen
Jurrian van Amerongen, Bunnik
Groep Samira, Castricum (gastspeler)
J. Grootoonk, Bant

Herman van der Velden Trofee
C. van Wijk en Zn, Benschop
Barcelona

20e

St.Vincent

18e

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Herman van der Velden

Winnaar

Woonplaats

C. van Wijk en Zn

Benschop

Theaterbon €75

Herman van der Velden

C. van Wijk en Zn

Benschop

Winnaars Herman van der Velden Trofee bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Comb. Steenbeek en Zn, de Bilt
Comb. Seelen, Borne
Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel
Combinatie Slotboom, Utrecht
H. Bloemen, Brummen
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Henk Wegh, Lochem, Kampioen Ochtendlossing 2018 Marathon Noord
Kampioen Ochtendlossing van de Marathon Noord wordt je niet zomaar. Je moet één van je twee aangetekende
duiven op drie vluchten in de kop van de uitslag zien te pakken. Op de Ochtendlossing tellen hiervoor de vluchten
Barcelona, Marseille en Perpignan. De concurrentie bestaat uit de beste liefhebbers van de ZLU-vluchten van
‘boven de grote rivieren’. Het gebied loopt
van het Noordelijk deel van Zuid Holland, via
Noord Holland, Utrecht, Gelderland,
Overijssel, Drenthe, Groningen naar
Friesland. U kunt wel nagaan welke namen
we dan allemaal tegenkomen. Ik ga ze niet
noemen, want je kan makkelijk een topper
vergeten. Van al deze toppers was Henk
Wegh uit Lochem in 2018 de beste. Henk
heeft zijn sporen de laatste decennia wel
verdiend op de ZLU-vluchten … metname op
Barcelona. Naast zijn eigen hok hebben veel
andere hokken meegeprofiteerd van de goed
verervende eigenschap van Henks duiven.
Na een paar mindere jaren heeft Henk vanaf
2017 weer de weg omhoog gevonden. Dit
jaar kan hij een parel toevoegen aan zijn
erelijst … Kampioen Ochtendlossing van de
Marathon Noord. Een kroon op een goed
seizoen voor de voorzitter van de Fondunie
2000.
De liefhebber
Henk Wegh (78 jaar) uit Lochem is de Kampioen Ochtendlossing van de Marathon Noord. Henk is inmiddels 15
jaar met pensioen. De laatste jaren van zijn werkzame leven was hij directeur van de Daf-dealer (Cosmo) in
Lochem. Henk is opgegroeid in een binnenvaartschippersgezin. Vader Wegh had een stoomsleepboot. Henk is
opgegroeid bij een oom en tante in Doornenburg. Dat was natuurlijk doordat het gezin niet lang op dezelfde plek
was. In die jaren ving Henk een duif op, die hij in een konijnenhok deed. Daar kwam er nog één bij. Dat werd
natuurlijk een koppeltje. Vanaf de middelbare school ging Henk naar kostschool. De duiven moesten mee. De
zusters van de kostschool hielpen met verzorgen van de duiven. Nadat Henk zelfs op een schip waar hij werkte
een duif in een hokje op het dek had, kwam hij voor vast in Venray te wonen. In 1970 begon hij daar met duiven.
Zijn start kwam doordat hij via zijn werk in aanraking kwam met Joost van Haren uit Venray. In 1974 trouwde
Henk en ging in Overloon wonen. Daar startte hij opnieuw met duiven.
De laatste nieuwe start was in september 1988. Henk werkte in Lochem bij Cosmo, de Daf-dealer. In 1989 heeft
de kampioen van de Ochtendlossing bij de Marathon Noord op het huidige adres de eerste jonge duiven gekweekt.
Het eerste jaar ging het gelijk goed op het hok. Henk had het vorige huis met het hok samen moeten verkopen.
De nieuwe eigenaar kon wel wat met dat duivenhok. Op het erf van zijn huidige huis stond een oude schuur voor
een paar varkens. Hij verbouwde deze locatie als duivenhok. De bedoeling was dat dit tijdelijk zou zijn. Binnen
niet al te lange tijd zou er een echt duivenonderkomen worden neergezet. Maar toen het op het tijdelijke hok (de
oude varkensschuur) het gelijk heel goed ging, is deze mini-stal tot op de dag van vandaag het vlieghok van Henk
gebleven.
Kampioen Ochtendlossing
Henk Wegh uit Lochem werd Kampioen
Ochtendlossing Marathon Noord met de volgende
prijzen in deze competitie: 11e Barcelona (met ‘de
198’ van 2012), 21e Marseille (met ‘de 574’ van
2015) en de 8e Perpignan (met ‘de 542’ van 2015).
Nationaal had Henk de volgende prijzen op deze
vluchten: 112e nationaal Barcelona (1249 km), 168e
en 184e nationaal Marseille (3 duiven mee) en de
50e nationaal Perpignan (2 van de 3 duiven in de
prijzen).
De duiven die het Kampioenschap
binnenhaalde
Op Barcelona pakt Henk de 11e prijs in de
competitie van Marathon Noord. De duif die hiervoor
verantwoordelijk was, is ‘de 198’ van 2012. De
vader van deze duivin komt van Gerard Koopman.
In de stamboom van de dagfondduif zit Duco, Mister
2015-574
Ermerveen, Gazira, Ribucan en Edana. De moeder
van ‘de 198’ is een Inteelt naar de doffer van ‘Het Goede Koppel’. De opa van moederskant is een zoon van ‘Het
Goede Koppel’. Hij won o.a. de 10e nationaal Barcelona. De oma van moederskant is een dochter van de doffer
44

van ‘Het Goede Koppel’. De moeder van ‘de 198’ is 100% van het soort van Jeu Vervuurt. ‘De 198’ won inmiddels
8 overnachtprijzen waaronder drie op Barcelona.
De duif die onze man uit Lochem pakte op Marseille (21e prijs in de Stichting Marathon Noord) is ‘de 574’ van
2015. Deze doffer pakte op Pau (eerder in 2018) de 70e nationaal, op Cahors 2017 de 59e nationaal en nog een
prijsje op Perpignan 2018. Deze donkerkras doffer komt van vaderskant uit een koppeling ‘Zoon Gouden
Barcelona’ van de comb. Vrösch-Meijers uit Heerlen met het Perpignan-duifje van Henk zelf. Deze duivin won de
4e internationaal Perpignan en komt uit ‘Zoon Gouden Barcelona ‘05’ met kleindochter ‘Gouden Barcelona ‘05’. De
moeder van ‘de 574’ is ‘de 198’ van 2012, de duif van Barcelona, die hierboven staat beschreven.
Op Perpignan had de kampioen Ochtendlossing ‘de 542’ van 2015 voorop. Deze duivin won naast de 50e nationaal
Perpignan 2018 in 2017 o.a. de 44e nationaal Orange. Haar vader is een kleinzoon van de 2e Internationaal
Barcelona. De oma van vaderskant komt van Sam de Jong … uit zijn Superkoppel. De oma van vaderskant is een
dochter van de 2e Internationaal Barcelona met een dochter van een F3-tje met de dochter 7e nationaal Tarbes
van Jeu Vervuurt. De moeder van ‘de 542’ is de Blauwe Barcelona, die bij Henk o.a. de 53e Barcelona won. Zij
komt weer uit de 10e nationaal Barcelona (uit het Goede Koppel van Vervuurt) met ‘Het Barcelona-duifje’ (87e
nationaal Barcelona). Deze laatstgenoemde duivin komt weer uit een Vervuurt-duivin met een zoon van de TVwinnares, die toen gekoppeld stond aan de vader van ‘De Autowinnaar’. In deze koppeling zit weer van twee
kanten ‘De Wegh-duivin’.
Het seizoen en de verzorging
Henk is gestart met 30 koppels vliegduiven. Hij heeft
gekoppeld op 20 maart en de vliegkoppels hebben allemaal
één jong grootgebracht. De duiven worden het hele seizoen
op het nest gespeeld. De favoriete standen voor de
marathonvluchten zijn 10 dagen of ongeveer 7 dagen
jongen. Henk: ‘Op deze standen kunnen zowel doffers als
duivinnen goed uit de voeten.’
In het begin van het seizoen slaat Henk een paar korte
vluchten over. Onze kampioen uit Lochem: ‘De oude duiven
gaan ineens op een vlucht van ongeveer 200 km. De
jaarlingen breng ik zelf een paar keer weg en gaan dan op
een vlucht van 120 km mee. Dit jaar was de gezondheid
vanaf het begin goed. Zo goed dat de vorm medio juni
volgde’.
Henk voert tijdens de kweek Matador-voer en in het
vliegseizoen Mariman. Dit voer wordt aangevuld met
2012-198
snoepzaad, hennerp en een vetrijke mengeling. Dit laatste
krijgen ze de laatste dagen voor inkorven. Voor het vliegseizoen krijgen de duiven een parastop-kuur en een
wompil. Op de eerste eitjes krijgen ze verder gedurende 5 dagen een kuurtje met BS tegen het geel. Al deze
producten komen van Henk de Weerd. Tijdens de vluchten komt Henk nooit bij een dierenarts. Hij zegt hierover:
‘Als je tijdens het seizoen van 7 weken naar de dierenarts moet is het toch al te laat.’ Naast eerder genoemde
middelen geeft Henk geen natuurproducten. Wel krijgen ze regelmatig ‘allerhande’.
Tot Slot
Henk is al weer wat jaren de voorzitter van de Fondunie 2000. Tot slot nog een mooie uitspraak van Henk,
waarmee hij aan mijn opa deed denken: ‘Duivensport is een ziekte, daar kom je nooit vanaf. Je bent altijd met de
toekomst bezig, dus je blijft actief. Dat is een voordeel’. Mijn opa zei daar altijd bij: ‘Een duivenmelker wordt altijd
een jaar ouder als ‘een normaal mens’ … volgend jaar vliegen de duiven zeker beter.’
Henk ik wil je (ook namens Mike) hartelijk danken voor de gezellige zaterdagmiddag in Lochem. We gaan elkaar
nog regelmatig zien … zeker in Doetinchem bij de prijsuitreiking.
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Wim en Mart Derksen, Almelo, 2e Kampioen Ochtendlossing Marathon Noord
Tweede worden in een competitie van de Marathon Noord is een hele prestatie. Het is voorbehouden aan
topliefhebbers. Met je aangewezen duiven moet je drie keer per jaar er goed bijzitten. Bij de competitie van de
ochtendlossing zijn deze drie keer de vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan. Als je weet dat je concurrenten
bestaan uit onder andere Jelle Jellema, IJsbrand Kaptein, Verweij-de Haan, Kees Droog, Harold Zwiers, Jan
Hommes en znn, Jurrian van Amerongen en zo kan ik nog wel even doorgaan, dan is het geweldig als je deze
mannen allemaal verslaat en mag je als tweede het podium betreden. In 2018 slaagde daar Wim en Mart Derksen
uit Almelo in. Een prestatie waar opa en kleinzoon met veel genoegen op terug kunnen kijken.
De liefhebbers
De combinatie uit Almelo bestaat uit Wim (79
jaar) en kleinzoon Mart (20) Derksen. Wim is
inmiddels al wat jaren met pensioen en
daarvoor was hij leraar Machineschrijven bij
DOC (Doetinchem). Mart is een timmerman.
Wim is geboren in het Oosten van
Gelderland, in Stokkum bij ’s-Heerenberg. Hij
heeft vanaf zijn 8e jaar duiven. Hij is door
een oom in aanraking gekomen met de sport.
Wim mocht hem helpen met de verzorging
als hij druk was met werken. Zoals iedereen
in die tijd is Wim begonnen als programmaspeler. Bij zijn ouders heeft Wim ook nog
eens een paar jaar duiven gehad. Vader
Derksen was niet erg enthousiast over de
hobby van zijn zoon. Toen is de nestor van
de duivenfamilie Derksen weer bij oom en
opa (die samen een bedrijf hadden) duiven
gaan houden. Daar was Wim dan ook dag en
nacht te vinden. Dat vond zijn vader ook niet
gezellig. Het logische gevolg was dat hij thuis weer een hok heeft gekregen. In 1969 kwam Wim in Almelo te
wonen … eerst op een ander adres. Toen zoon Anthony (vader van Mart) oud genoeg was om mee te doen, heeft
Wim jarenlang met zijn zoon in combinatie gevlogen. Inmiddels speelt deze zoon op de programmavluchten, met
de nadruk op de dagfond en jonge duiven, in combinatie met zijn zwager. Hij hoort tot de top van afdeling 9 op
zijn discipline. In de tuin van Wim staat 16 meter duivenhok: 5 afdelingen voor de oude vliegers, 2 voor de jongen
en 1 voor de kwekers. Wim speelt op 3 afdelingen en Mart op 2 afdelingen met de vliegers. Dit hok is naar het
huidige adres overgezet eind jaren ’70. Het hok heeft een lekker klimaat. Er zitten schuiven in, maar deze worden
nooit verzet. Hoe warmer het hok hoe beter. Op een gegeven moment had opa Wim twee afdelingen leeg. Op
deze hokken speelt sinds enkele jaren Mart. Hij speelde eerst van het erf van zijn ouders, maar daar had hij veel
last van de roofvogels. Doordat Mark bij opa mee ging vliegen, kwam de motivatie bij opa Wim ook weer helemaal
terug. Wim: ‘Zo’n jonge gast inspireert je. Omdat hij zijn eigen afdelingen heeft, is er ook een gezonde competitie
tussen Mart en mij.’
De stam die Wim en Mart hebben bestaat voor het overgrootste deel uit duiven van de Gebr. Brugemann en Jelle
Jellema. Er zit nog een vleugje van het oude soort in, wat voor het grootste deel uit Brinkman-duiven bestaat.
Samen hebben Wim en Mart 24 kweekkoppels. Om nieuwe vliegduiven te kweken wordt er gekruist. De beste
duiven worden ingeteeld om het kweekhok te versterken.
Het 2e Kampioenschap Ochtendlossing
Wim en Mart Derksen werden 2e Kampioen
Ochtendlossing bij de Marathon Noord. Ze
moesten alleen Henk Wegh uit Lochem voor laten
gaan. Op Barcelona pakten zij de 18e prijs, op
Marseille de 7e prijs en tot slot op Perpignan
lieten ze de 28e prijs noteren. Nationaal hadden
ze op Barcelona de 126e prijs (ook nog de 158e
en 3 van de 4 duiven in de prijzen), op Marseille
de 26e nationaal (2 mee en 1 prijs) en op
Perpignan de 261e nationaal (alle 3 de Perpignanduiven in de prijzen). Op deze vluchten tellen
zoals in de hele competitie van de Marathon
Noord alleen de eerste twee getekende duiven.
De duiven die deze titel binnenhaalden
Twee duiven haalden de punten binnen, zodat
Wim en Mart Derksen uit Almelo als 2e eindigde
in de competitie van de Ochtendlossing bij de
Marathon Noord. De eerste was ‘de 427’ van
2015. Zij won de16e Barcelona en de 28e

2015-427
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Perpignan. Nationaal betekende dit respectievelijk de 126e en de 261e prijs. Deze kras-duivin komt uit ‘Zoon
Mister Marseille’. ‘Mister Marseille won veel prijzen (o.a. de 91e nationaal Marseille en de 4e Limoges van de
VNCC). Deze doffer is overwegend van het Brugemann-ras en bleek later ook een goede kweker te zijn. De
moeder van ‘de 427’ is een Jellema-duivin. Zij komt uit ‘Rode Barabas’ (Jelle Jellema maal Harold Zwiers) met
dochter Hellas. Uit de moeder van ‘de 427’ komen al meerdere goede nazaten.
De tweede topper is ‘de 971’ van 2015. Zij won de 7e Marseille bij Marathon Noord en de 26e nationaal. Deze
donkere witpen duivin komt ook uit een zoon van ‘Mister Marseille’ met een Brugemann-duivin. In deze duivin
vinden we ‘De Orhan’ nog terug. De moeder van ‘de 971’ komt uit een zoon van ‘Mister Marseille’ (met een
Brugemann-duivin). Deze zoon van ‘Mister Marseille’ stond gekoppeld aan een duivin met een afkomst van 50%
Brinkman en 50% Brugemann.
Het seizoen
Het seizoen is gestart met 90 vliegers (waarvan 70% jaarlingen). De jaarlingen zijn als jong alleen op de natour
ingespeeld, daardoor hebben ze bij de jaarlingen veel uitval. Vanaf het begin wordt alles zoveel mogelijk
ingemand. Tot aan de dagfond gaan ze wekelijks mee. En dan wordt het geleidelijk terug genomen. Alles wordt op
het nest gespeeld. De neststand van 12 tot 16 dagen eieren is favoriet, maar duivinnen op 3 of 4 dagen jongen
mag ook. Op Marseille is nationaal een vroege prijs gepakt. Deze Marseille-duif kwam kapot thuis van St. Vincent
middaglossing. De mannen hebben dit duifje toen een geelpil gegeven. Toen is ze teruggenomen en vervolgens
zijn ze de training weer gaan opbouwen. De mannen zagen weer meer leven en gedrevenheid in het duifje komen
en toen is ze ingemand op Marseille. Dat leverde een kopprijs op.
Ieder jaar wordt er op 18 maart gekoppeld. De duiven brengen dan een koppel jongen groot. Voor zover ging het
normaal in 2018. In het begin van het vliegseizoen liep het echter niet goed genoeg. Vanaf het weekend van
Barcelona en Dax ging het lopen. Zo is ieder jaar weer anders. Vorig jaar, in 2017, ging vanaf het begin van het
seizoen goed en ging het op het eind minder.
Waarom ging het van het weekend van Barcelona en Dax beter? Wim: ‘Mart had een paar dagen geen tijd gehad
om schoon te maken. Het ging goed op Barcelona. We hebben toen niet meer schoongemaakt tot eind augustus.
Of dat het is geweest, weet je natuurlijk nooit zeker. Maar als het goed gaat, moet je die lijn doorzetten. Nu, in
het najaar, zijn we weer begonnen met schoonmaken. In de winter moet je de duiven beter verzorgen dan ’s
zomers. In de winter worden de prijzen verdiend voor het komende seizoen. De ruiperiode is heel belangrijk.’
Verzorging en Beleving
De duiven krijgen voer van Beyers. Voor het grootste
deel is dat de mengeling van Koopman (All-In-One).
In het begin zit er ook nog Kweek van Beyers bij. Het
voer wordt altijd aangevuld met P40, TOVO en
snoepzaad erbij. Duiven worden regelmatig
gecontroleerd door Jelle Jellema (metname de duiven
van Mart). Voor het seizoen krijgen de duiven een
geelpil van De Weerd (Mart heeft deze geelpil van
Jellema) of een klein kuurtje. Tussendoor krijgen ze
alleen iets als het nodig is. Gelukkig is dat bijna nooit
het geval.
Het seizoen is al met al goed verlopen … Wim en Mart:
‘We houden er een tevreden gevoel aan over. We
hadden graag nog iets vroegere prijzen gepakt, maar
uiteindelijk zijn we gewoon tevreden. We hebben een
vaste stam. De goede vliegers komen soms uit het ene
koppel en dan uit het andere.’ Mart: ‘Toen ik in 2015
bij opa ging vliegen, wende ik wat duiven over. De
2015-971
eerste duiven die dat jaar al goed kwamen, zijn dit
seizoen de duiven van Barcelona en Perpignan.’
Wim en Mart zijn gedreven duivenliefhebbers. Het blijft echter wel een hobby. Wim vindt het verzorgen van de
duiven het mooist. En Mart? … ‘Vroege duiven draaien!’
Tot Slot
Wim en Mart genieten van de duiven en de sport die ze samen met hun beesten doen. Wim is blij dat ze Marathon
spelen met hun duiven. Opa Derksen: ‘Marathonspel geeft minder ergernis dan het programmaspel. Het is
rustiger en minder gestresst.’ Mart beaamt dit. Tot slot zegt Wim: ‘Het is erg jammer dat het terug loopt.’ En dat
is zo en dat kan misschien veranderen als je wat aansprekende vluchten gaat organiseren en een samenwerking
tussen de verschillende organisaties, zodat je een compacter programma krijgt. Dat zal tijd kosten om dit voor
elkaar te krijgen. Wim en Mart bedankt voor jullie openheid en de gezelligheid tijdens het bezoek wat Mike en ik
bij jullie hebben afgelegd. Voor nu zeggen we … tot op de feestmiddag in Doetinchem !!!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Richard Kuijer uit Maarssen, 3e ochtendlossing Marathon Noord 2018
Op een heerlijke zomeravond op bezoek bij Richard Kuijer en zijn gezin in het Utrechtse Maarssen. Richard werd
dit jaar 3e kampioen ochtendlossing bij Marathon Noord en won ook nog even bijvoorbeeld een 11e nationaal
Perpignan.
De liefhebber
Richard is 51 jaar en woont met zijn
gezin en honden aan de rand van
Maarssenbroek.
Sinds 2015 zijn alle pijlen gericht op de
ZLU vluchten. Voor 2015 was Richard
coach van de VOC dames, de landelijke
handbaltopploeg uit Amsterdam-Noord.
Toen werd er wel goed gevlogen op
ochtend- en middaglossing, maar lag de
focus meer op het handbal dan op de
duiven.
Het hok
Dit is een apart verhaal. In de winter
van 2017-2018 heeft Richard zijn oude
hok gesloopt, een hok overgenomen van
een liefhebber in Rotterdam wat een
meter langer was en dit weer geplaatst
in Maarssen. Het hok werd zo aangepast
dat alles hetzelfde was als het oude hok,
dus de pannen van het oude hok werden
weer op het nieuwe gebruikt en
aangevuld met dezelfde type pannen. De kap werd gedraaid, zodat de lange kant voor ligt en de korte achter, de
ramen aangepast en de verluchtingstrook beneden aan de voorkant van het hok aangepast. En natuurlijk werd
het hok geverfd. De duiven hebben dus in 2 maanden tijd op 3 hokken gezeten. Het oude, uit logeren bij Marlon
Kok (4 tot 5 weken heeft Marlon de duiven dus verzorgd!!) en op het nieuwe hok.
35 vliegkoppels bevolkten het hok begin 2018. In 2019 wordt dat iets minder, er wordt een afdeling afgeschermd
om de kwekers weer naar huis te halen. Richard kweekt in kweekboxen, zodat hij zeker weet wat de ouders zijn
van de jongen.
Het seizoen
Dit werd dus met enige twijfel aangevangen. De oude duiven hadden broedhokken gekregen waar ze op het oude
hok ook zaten, maar namen het heft in eigen hand en gingen eigenwijs zelf broedhokken uitzoeken. Dus er was in
het begin van het seizoen 2018 sprake van enige wanorde en anarchie. Toen de duiven eenmaal hun eigen
broedhok hadden gekozen ging het lopen. Pau viel tegen en op Agen verloor hij 17 jaarlingen. De twijfel sloeg toe,
maar er werd niets veranderd.
Op Barcelona kwamen de duiven weer goed naar huis. Zijn 2e geklokte duif zijn eerste getekende en dus tellend
voor SMN. Deze duivin uit 2015 speelde als Jaarling op Agen en als 2 jarige op Perpignan top 100 nationaal en nu
dus op Barcelona. Zij is een dochter uit het zogenaamde Katsu koppel wat via Sami Becovic uit Purmerend komt.
Op Marseille was zijn eerst aankomende duif ook gelijk zijn 2e getekende. Deze duivin komt uit een doffer van
Louw van de Berg uit Urk en is een kleinzoon
Inteelt Strik. De moeder is gehaald bij Jan, de
Neus, Kuiper uit Heiloo en is een kld van de Late
Marseille via Dirk Pals. Dit was haar 5e prijs op de
ZLU.
Als klapper op Perpignan de 11e nationaal en zijn
2e getekende. Deze duivin is een dochter van de
171. De 171 komt van Marlon Kok en komt uit
kleinzoon Ceasar x 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.
De favoriete neststand voor Richard is jongen van
5 tot 6 dagen. Alles wordt in het werk gesteld om
de duiven in te korven op deze neststand. Voor
2018 werden de duivinnen en doffers gescheiden
ingekorfd en dan gekoppeld per vlucht. Maar door
het nieuwe hok werd hiervan afgeweken.

11e nationaal Perpignan
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De vliegers hebben allemaal aan het begin van het seizoen een jong grootgebracht om te proberen wat meer
hechting te krijgen aan broedhok en hok.
In de acht weken marathonseizoen wordt er elke week mestonderzoek gedaan. Bij thuiskomst krijgen de duiven
een geelpil opgestoken.
René en ik zijn op bezoek geweest bij een zeer goed spelende kleine liefhebber. Met een stam presterende duiven
op de ZLU. Na een bewogen winter toch een prachtige zomer. Hij maakt gebruik van de beperkte mogelijkheden
om te kunnen opleren zonder verplichtingen. Dus Hank is een uitkomst. Hij en velen met hem hopen dat het
verbod op invliegduiven wordt opgeheven, want dit kost de sport gewoon veel leden en gezelligheid. Bedankt voor
het ontvangst en tot 27 oktober.
Auteur
Arjan van Gent
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Jan van Straten uit Utrecht heeft de beste ochtendlossingsduif over 3 jaar bij SMN
En weer heeft de 75-jarige Jan een parel aan zijn kroon toegevoegd. De beste duif van de ochtendlossing over 3
jaar is geen kattenpis. Jan heeft al veel gewonnen en dit is dan wederom een hoogtepunt van een erg goede
liefhebber. Nu wil het feit dat broer Piet uit Vianen dit jaar Dax won bij Marathon Noord.
Jan woont in de wijk Pijlsweerd welke
tegen het oude centrum van Utrecht
aan ligt. De achtertuin van de woning
van Jan ligt tussen twee hoge
woningrijen in. Beide rijen 5
verdiepingen hoog. Het hok van Jan
staat in de vorm van een L. De lange
poot waar de jongen zitten staat op
het oosten en de korte zijde op het
zuiden. De weduwnaars zitten precies
in de hoek en krijgen dus tussen
12.00 en 13.00 de eerste zon. Want
weduwnaars hebben volgens Jan de
zon en warmte nodig om in vorm te
raken. Nestduiven hebben dat minder
nodig.
Het hok is doelmatig en er is zeer
efficient gebruik gemaakt van de
ruimte.
Jan speelt met 22 weduwnaars het
klassieke weduwschap en met 16
koppels nestduiven.
De jonge duiven worden helemaal niet
gespeeld. Deze worden als jaarling 8
tot 9 keer weggebracht en dan worden ze op 100 km gezet. Daarna gaan ze met het programma mee. Verder
vliegt Jan alleen nog maar ochtendlossing omdat het anders te veel wordt.
Sterke Japie
Sterke Japie is één van de favoriete doffers van Jan en de
winnaar van het klassement van de beste
ochtendlossingsduif over 3 jaar bij Marathon Noord. Hij
weet gewoon dat deze doffer komt als deze wordt
ingekorfd. De doffer is middel groot en ondanks de rui ziet
hij er super uit. Vol spieren en spirit.
Het is een laat jong van 2013 maar werd toch in 2014
gespeeld op Agen ZLU waar hij gewoon zijn prijs pakte. In
2015 pakte hij een dikke 1 op 10 prijs van Perpignan. En
2016, 2017 en 2018 pakte hij elke jaar een prijs van
Barcelona en Perpignan. (Barcelona in 2017 alleen
internationaal) 95e nationaal Barcelona en een 596e
nationaal Perpignan in 2016, 451e nationaal Perpignan in
2017 en 350e Barcelona en 125e Perpignan in 2018.
De doffer wordt gespeeld op weduwschap en niet meer
dan 2 ZLU vluchten per jaar.
De doffer komt uit Max maal Anna.
Max is product uit een doffer van P. Bruinenberg uit
Steenwijk maal een duivin, genaamd Hannie, uit de 160 x
inteelt dochter van de Barca 212 van Jan van Haaren uit
Oss. De doffer van P. Bruinenberg komt uit broer Jolijn x
halfzus Jolijn.
Anna komt ook uit Jay, een doffer van P.Bruinenberg
welke een zoon van Jolijn is. De moeder van Anna is een
dochter Ger-Ko (1e NPO Perigueux bij Murk en Zn) x
Jantje, een echte topper en topkweker van het hok Jan
van Straten.
De duiven van P. Bruinenberg zijn voornamelijk Volkens
duiven, gekruist met Vertelman of Brugemann duiven.
De doffer gaat volgend jaar op de kweek, want Jan heeft er al kinderen uit die zich al getoond hebben.
Bezig met de toekomst
Jan was een echte uitslagenpluizer. Had hij iets speciaals gevonden dan werd er gebeld en werd die liefhebber
bezocht. Heel vaak kwam hij dan thuis met jongen uit de toppers van die liefhebber. Zo is hij al bij vele
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topliefhebbers geweest. Door de leeftijd wordt dit napluizen van de uitslagen minder, maar nog steeds ziet, leest
en hoort hij veel.
Verder is Jan elk jaar bezig met de toekomst, want kweken is een passie van hem. In zijn hoofd heeft hij al
koppels in 2020 gezet. Ook heeft hij al hoop op enkele duiven welke hem gaan helpen aan topuitslagen in 2019.
Door continue zijn topduiven te behouden voor de kweek en daarmee zeer gericht te kweken heeft hij een tophok
opgebouwd wat regelmatig topduiven produceert.
Allerlei
Een gevleugelde uitspraak van Jan is: “Een duif is veel slimmer als dat wij denken. ” Hij heeft het meerdere
malen meegemaakt dat hij een opgevangen duif ging ophalen en de duif op zijn stem reageerde.
Bijna elke thuiskomst kan Jan letterlijk navertellen, of het nu van een invliegvlucht is of van Barcelona.
Jan is een geweldig verhalenverteller en mede daarom hopen wij hem te kunnen huldigen tijdens onze
feestmiddag op de 27ste en dat hij deze verhalen met zijn tafelgenoten kan delen!
Auteur
Arjan van Gent
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Comb. J. Hommes en Zonen, Akersloot winnen Criterium der Azen ochtendlossing 2018
Het jaar 2018 gaat de boeken in als het zwaarste jaar op duivensportgebied ooit. Bijna het hele vliegseizoen
noordelijke winden en daarbij de warmste zomer sinds 1976. When the going gets touch, The tough get going
zong Billy Ocean ooit en dat gold zeker voor het hok van de mannen uit Akersloot.
Na het gevecht voor de gezondheid van vader Jan opperde hij: “Ik hoop op een jaar met veel zon en noordenwind
en dan wil ik wel eens zien welke zogenaamde tophokken er dan overblijven.” En dit geschiede… het jaar 2018
werd een gouden jaar voor de combinatie. 4e nationaal Dax, internationaal Barcelona pakken ze er 10 van de 10,
1e nationaal Perigueux, 2e nationaal en internationaal Perpignan, winnaar Champions League, Keizer Kampioen
van de Fondclub NH, Overnachtkampioen van de Afdeling 6 en dan natuurlijk 1e Marathon Noord Criterium der
Azen en de 1e Perpignan Marathon Noord.
De combinatie.
Vader Jan en de zonen Nick en
Rens zwaaien de scepter over
een grote kolonie duiven. Deze is
gehuisvest op een zolderhok en
tuinhokken. Veel duiven, maar
dan wordt ook deelgenomen aan
alle marathonvluchten. De duiven
worden niet verduisterd, alleen
bijgelicht vanaf de langste dag.
Tevens wordt getracht de duiven
een normale cyclus te laten
maken met hun nest. Dus wordt
er gevlogen op eieren, jongen,
grote jongen met nieuwe eieren
etc. Op deze manier hopen ze dat
de duiven hun pennen
vasthouden.
De duiven worden ingekorfd als
alle leden van de combinatie het
er mee eens zijn. Bij twijfel wordt
een duif dus niet ingekorfd. Op
deze manier trachten ze een
hogere kans te maken op prijzen,
prijspercentages en
topnoteringen. Kweken en vooral spelen is het devies. Kijken naar de weersverwachtingen en daarop anticiperen.
Jaarlingen worden op de marathon gespeeld, maar nooit allemaal op 1 vlucht. Ze zijn ook niet bang om een goed
ingespeelde jaarling te spelen boven de 1000 km.
Criterium der Azen.
Zoveel mogelijk getekende pakken op de vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan. Maximaal dus 6 duiven die
tellen. De combinatie pakte er 5. Alleen op Marseille pakte ze geen tweede getekende.
We gaan de vluchten stuk voor stuk bekijken.
Barcelona
OP Barcelona klokken de mannen als eerste hun 2e getekende. Deze zwarte
duivin genaamde Barcelona 2 is van 2012 en dit was haar 4e Barcelona. Na
een 612e, 602e, 122e nu een 58e nationaal. Vader is de 58 van 2008. Een
goede vlieger op de ZLU. Moeder is een duif van Dirk Pals uit Zoon Gouden
Barca Duif van Wijnands maal een dochter van de asduif van België 2006 van
Depasse Lardenoye.
Hun derde duif is de rode 414 en tevens
hun 1e getekende. Deze duivin was ook niet
aan haar proefstuk bezig. Dit was haar 2e
Barcelona. Zij komt uit Zon Rooie Barca
De Barcelona 2
van plaatsgenoot IJs Kaptein x Black
Miracle welke via Tinus Thijen komt.
Ze pakken hun eerste 10 getekende internationaal aan de tijd en winnen
daarmee ook de Beker van Vlaanderen.
Marseille
OP Marseille pakken ze maar 1 getekende en wel hun 1e getekende als derde
De Rode 414
duif. Deze was reeds hun eerste duif geweest op St.Vincent middaglossing
2018. Dit is de Super 18. 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
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Homma bloed. Ze vloog ook al eens een 6e nationaal Sector 2 Albi in 2016.
Perpignan
OP Perpignan pakken ze de eerste getekende als
eerste duif en deze pakte de 1e Marathon Noord, 2e
nationaal en Internationaal. Deze bonte duivin heet
Miss Tarbes en komt uit Batman welke een zoon is
van Kojak van de combinatie van der Plas uit
Rijnsburg x een duivin van Tinus Thijen uit Catricum.
Hun 2e getekende was hun derde duif op Perpignan.
De 557 van 2016 is een duivin uit de 97 welke komt
uit de Kok van Marlon Kok x een dochter van Lady
Claire van Piet van Hoolwerff, een echte dagfondduif.
De moeder komt uit Witpen Willem van Willem van
Wieringen x inteelt Bolleke van L. van de Eijnde.
Wat ten eerste opvalt is dat dit allemaal duivinnen
zijn. Ten tweede ziet u dat het land wordt afgespeurd
naar goede duiven en dat deze worden getest en met
wordt gekweekt.
Dan zijn de drie mannen 24/7 bezig met de duiven. Is het niet fysiek, dan is het wel mentaal. Gedrevenheid is de
sleutel tot het succes, dat hebben we bij veel meer liefhebbers dit jaar gezien.
Jan, Nick en Rens zullen we veel zien op de nationale en internationale podia deze winter. Maar zeker ook in
Doetinchem bij Marathon Noord. !
Auteur
Arjan van Gent
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Harold Zwiers, Den Ham, wint Super Cup bij de Marathon Noord
Ruim twee jaar terug stond op Het Marathonduivenjournaal een serie over het maken van een plan. Alle aspecten
van de duivensport kwamen langs en het belang er van. Als je praat over een liefhebber met een plan … dan is
Harold Zwiers uit Den Ham een goed voorbeeld. Hij weet wat hij wil, weet voor duiven je daarvoor nodig hebt.
Zoekt als het nodig is naar aanpassingen in de voorbereiding, begeleiding, training of hok. Dit alles wat nodig is
ter verbetering. En héél belangrijk … is kritisch naar zichzelf toe als het niet goed genoeg gaat. De ware
mentaliteit van een groot kampioen. Dit jaar vlogen Harolds duiven weer met de beste mee. Hij stond bij de top
van de kampioenen van afdeling 9. Hij had de beste duif op de middaglossing van Marathon Noord en als klap op
de vuurpijl won hij de Supercup in dezelfde competitie. Hij scoorde op alle zes de vluchten die hiervoor tellen: St.
Vincent, Dax, Barcelona, Marseille, Bergerac en Perpignan. Een topprestatie!!!
De liefhebber
Harold Zwiers is inmiddels 48 jaar. Hij woont prachtig
buitenaf … net buiten de woonkern van Den Ham, wat
hoort bij de gemeente Twenterand. De gemeentenaam
verraad al waar je Den Ham op de Nederlandse kaart
kunt vinden. Om het wat specifieker te duiden … het
ligt ten Noordwesten van Almelo. Op deze plek
bewoont Harold samen met zijn vrouw Gerda een
prachtig dubbel huis. Zijn ouders in de andere helft
wonen. In de ruime tuin is genoeg ruimte voor zijn
hobby tuinieren en natuurlijk zijn passie de
duivensport. En wel de marathonduivensport, waar hij
zich sinds 1998 op heeft toegelegd. Harold heeft de
beschikking over verschillende hokken en rennen, die
deels verrijdbaar zijn. Op het ene hok (13 meter)
zitten de 40 koppels vliegduiven en op het andere hok
(ruim 3 meter) zitten de 16 koppels kwekers.
Daarnaast nog wat voedsterkoppels om wat eitjes
onder te leggen van de beste koppels. Aan het
kweekhok is een ruime ren gebouwd voor de ongeveer
80 jongen. Verder staan er op het erf een paar
rennen. Eén om de vliegduiven in te laten douchen en
extra buitenlucht te geven, metname in de wintertijd.
In die periode zitten de duiven vast, anders zijn ze
voer voor de roofvogels, die in grote getalen in deze
omgeving aanwezig zijn. De andere ren gebruikt
Harold om duiven tijdelijk te scheiden of om duiven in
te doen die naar een verkoop gaan.
Stam duiven
De basis van de duivenstam van Harold bestaat uit
nazaten van het topkoppel ‘1336’ x ‘Morssie.’ Dit koppel stamt voor het grootste deel af van duiven met het bloed
van de stam van Jan Theelen. ‘De 1336’ is helemaal een Theelen en ‘Morssie’ is 50% Theelen en de andere helft is
dochter van de 1enat. Perpignan van Jan Walpot en een zoon 1e nat. St. Vincent van Van Zelderen. Uit dit koppel
stammen bijna alle duiven op het hok van Harold. Natuurlijk is er ander bloed doorheen gekruist. Vooral de duiven
van Jelle Jellema doen het goed tegen de duiven uit het stamkoppel van Harold. Maar ook de duiven van, Arjan
Beens, Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen (uit de topkweker Carteus Giant) laten zich goed kruisen met het
soort van Harold. Bij de beste ZLU-duiven zit vaak ‘De Deugniet’ in het bloed. Deze doffer presteerde zelf erg
goed, zo won hij bij Harold o.a. de 1e Montauban in zone 3 van de NU (5e nationaal), maar zijn nazaten lijken nog
beter te worden. ‘De Deugniet’ komt van P. Schoolderman uit zijn beste doffer. Verder heeft Harold nog wat
nazaten van zijn oude fondsoort van het begin. Dit zijn Van de Wegens via Anton Ruitenberg. De duiven van
Harold kun je kenmerken als superzacht van pluim, niet groot en niet klein met sprankelende ogen. Ogen doet
Harold op zich niet zo veel, zegt hij, maar hij ziet graag een ouderwets ‘Aarden-oog’ (roodbruin, soms bont oog)
tegen een staaloog. ‘Op een hok zonder staalogen zal je in deze tijd weinig topduiven tegenkomen,’ zegt Harold.
Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
Systeem
Jarenlang heeft Harold eind december al zijn duiven gekoppeld. De laatste jaren is dat wat later geworden, maar
komend seizoen wordt weer teruggepakt naar het ‘oude systeem’. De eitjes van de kwekers en van de beste
vliegers worden overgelegd, zodat hij daar 4 jongen van heeft, als alles meezit. Aan het begin van de lente heeft
Harold dan zo’n 100 jongen gekweekt. Met deze methode is onze man uit Den Ham voor de voorbereidingen van
het vliegseizoen klaar met kweken. De duiven worden dan op weduwschap ingespeeld en worden vervolgens voor
de verschillende vluchten op een nestje gebracht. Enkele duiven blijven het hele seizoen op weduwschap. Deze
duiven zitten dan gewoon tussen de nestduiven. Harold speelt veel op eitjes, maar er worden ook duiven op
jongen gespeeld. Zeker aan het eind van het seizoen is dat handig om ze goed in de pennen in te kunnen korven.
Aan het begin van het seizoen worden de duiven op gang gebracht met zoveel mogelijk relatief korte vluchten. Als
het fondseizoen nadert moeten de vliegduiven twee maal per dag minimaal 1,5 uur trainen. Hierdoor komen de
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duiven in een goede conditie om de grote fondvluchten aan te kunnen. Nadat de duiven goed op gang zijn
gekomen van de korte vluchten gaan ze verderop mee richting de midfond en als het in het programma past iets
verder. In mei en juni wordt er ook mee gedaan aan de vluchten die ingemand worden in Hank. De duiven krijgen
een goede mengeling van Beyers (Jellema Sport en Jellema Energie) voer aangevuld met snoepzaad, hennep,
pinda’s en zonnepitten naar de fondvluchten toe. Hierdoor bouwen de duiven genoeg reserves op om het zware
werk aan te kunnen. Medicijnen worden zo min mogelijk gebruikt op het hok van Den Ham. Uit voorzorg krijgen
de duiven zo’n 4 weken voor de eerste overnachtvlucht een geelkuur en verder alleen iets als ze wat mankeren.
Duivenvriend en dierenarts Jelle Jellema wordt geraadpleegd als Harold het niet vertrouwd, maar hij hoeft zelden
in te grijpen. Dit jaar was het niet nodig. Harold is daar blij om, want hij houdt zijn duiven het liefst zo dicht
mogelijk bij de natuur.
De Supercup
Harold won bij de Marathon Noord de Supercup. Hiervoor
tellen alle 6 de vluchten (3 middaglossing en 3
ochtendlossingen). Onze topper uit Den Ham versloeg op dit
onderdeel van de competitie twee toppers uit Akersloot, Jan
Hommes en znn en IJsbrand Kaptein. Harold pakte op alle 6
de vluchten minimaal één aangewezen duif op tijd:
43e St. Vincent … met de Jonge Deugniet
19e en 97e Dax … met de Jonge Deugniet en 2015-256
56e Barcelona … met de 2012-278
12e Marseille … met de 2015-255
17e en 43e Bergerac met het Veens Blauwtje en de Jonge
Deugniet
73e Perpignan … met 2012-278
Alle supercup-winnaars
De Jonge Deugniet is de topper op de Middaglossing. Hij is
eerder in het verhaal (bij het kopje Duifkampioen
2012-278
Middaglossing) al uitgebreid behandeld. ‘De 255’ en ‘De 256’
van 2015 komen uit een doffer, die door het leven gaat als ‘Son Yaika’. Zijn vader (‘Red Thunder’, zoon ‘Rooie
Japie’) won drie prijzen bij de eerste 40 in groot verband tegen gemiddeld bijna 3.000 duiven. Zijn moeder is
‘Yaika’ en won de 19e Internationaal Barcelona. De moeder van ‘de 255’ en ‘de 256’ komt van Jelle Jellema. Haar
vader komt uit een halfbroer van ‘Romee’ met ‘Julia’, die o.a. de 9e nationaal St. Vincent won.
‘De 278’ van 2012 komt uit een zoon van ‘De
Deugniet’ met ‘Zilverstar’ met een dochter van ‘Het
Boerinneke’ van de Gebr. Löwik uit Almelo. Zij wint
een 1e van Limoges in de VNCC bij de broers uit
Almelo. Haar vader wint de 1e van Dax van de VNCC.
Deze doffer is een belangrijke stamduif van de
bekende broers uit Twente.
De laatste duif die een belangrijke bijdrage leverde
aan de overwinning van de Supercup is ‘Het Veens
Blauwtje’. Deze blauwe duivin van 2014 is gekweekt
bij vader en zoon (Gerrit en Jaco) van
Nieuwamerongen uit Veenendaal. Haar vader is de
beroemde ‘Carteus Giant’ (Van Wanroy maal
Carteus). Hij is onder andere vader van de 3e
nationaal Narbonne (‘Bella Donna’), de 1e van de
Fondunie van Bordeuax (‘De Zonsondergang’) en
twee teletekstduiven bij Jan Hendriksen uit Lunteren
en Martin Jacobs uit Bennekom. De moeder van ‘Het
Veens Blauwtje’ komt van Koos Steenbeek uit De Bilt.
2015-255
Zij komt uit dezelfde lijn als de eerste nationale
winnaar op Cahors van Koos.
… meer info over Harold Zwiers kunt u lezen in het stukje over de Duifkampioen Middaglossing
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Comb. C.J.J. van Wijk en Zn (Benschop) wint de Herman van der Velden trofee 2018
De aanleiding van ons bezoek aan Benschop is een bezoek te brengen aan de gekende combinatie van Wijk, die
bestaat uit Cor van Wijk (81) en zoon Erwin van Wijk (50), ivm het winnen van de Herman van der Velden trofee.
Deze bokaal wordt sinds 2011 door de naamgever van deze bokaal en tevens medeoprichter van SMN ter
beschikking gesteld. De winnaar is hij, die van St. Vincent (middaglossing) en Barcelona, één van zijn bovenste
twee getekende draait. En daarbij ook nog eens de meeste punten weet te behalen
De combinatie
Zoals hierboven al is aangegeven bestaat de
combinatie uit vader Cor en zoon Erwin die
onder de naam C.J.J. van Wijk en Zn in de
duivenwereld bekend staat. Cor speelt al vanaf
1994 vanaf het huidige adres. Zij zijn lid van de
sterke duivenvereniging “De Groene Olijftak”
uit IJsselstein. Eerder dit jaar hebben wij, Paul
en ondergetekende, het genoegen gehad, een
ander lid van deze sterke vereniging aan u te
mogen voorstellen. Piet van Straten uit Vianen,
winnaar van Dax middaglossing bij SMN. Erwin
is naast voorzitter van de plaatselijke
voetbalvereniging, ook nog eens voorzitter van
“De Groene Olijftak”. Cor daarentegen is nog
steeds lid van de tentoonstellingcommissie. Eén
van de grootste successen van Cor en Erwin is
het winnen van Perpignan 2013. Dit was met
“de 378” uit 2008. Na deze uitzonderlijk
prestatie is deze doffer gelijk naar het kweekhok gegaan.
De duiven
De duiven, die het prachtige door Cor zelfgebouwde duivenhok bevolken, zijn hoofdzakelijk afkomstig van Martin
Vinkenborg uit Volendam. Martin ging in 2009 over op de dagfond en hier kreeg Erwin lucht van. In dat jaar
hebben Cor en Erwin samen met Cees Galjee en Jozef Poelstra de handen in elkaar geslagen en kochten het totale
duivenbestand van 150 duiven bij Martin op. Verder zitten er nog natuurlijk de nazaten van “De 378” op het
kweekhok. Namelijk alle jongen die geboren zijn uit “De 378” in de jaren 2013, 2014 en 2015 zijn op het
kweekhok geplaatst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vervolgens het vlieghok volzit met nazaten van deze
beroemde doffer. Verder is er versterking gehaald bij Jaap Pouw uit Leusden. Deze versterking is ook gelijk in het
kweekhok geplaatst.
Er zijn twee duiven die Cor en Erwin aan de overwinning van de Herman van der Velden bokaal 2018 hebben
geholpen. Dit zijn de 13-1020402, 20e in de uitslag Barcelona bij SMN en de 13-1020394 18e in de uitslag van St.
Vincent bij SMN.. En laten dit nu net geen afstammelingen zijn van “De 378”. Deze duiven zijn afkomstig van Huib
Brandsen uit Putten. Huib had zijn eigen duiven gekoppeld met het al eerdergenoemde soort van Martin
Vinkenborg. Er werden onderling eitjes met elkaar uitgewisseld en zie het resultaat.
De 13-402 heeft inmiddels bij de ZLU: 188e Barcelona, 249e Barcelona en een 300e St Vincent bij elkaar
gevlogen. In de pedigree van deze doffer zien we aan vaders kant o.a. “George” van Martin Vinkenborg zitten en
“De Neus”van M. Hensen samen met “De Ida”van Jantje Theelen. Van Moeders kant Zien we voor de snelheid
ingebracht de duiven van Henny La Grouw. En verder voor het zwaardere werk de duiven van Wiel Cramers uit
Grevenbricht en Theo de Ruiter uit Opijnen.
De 13-394 vloog in 2017: 41e St. Vincent in sector 3 tegen 3093 duiven en de 36e Dax in sector 3 tegen 2573
duiven.
In 2018 36e St. Vincent in sector 3 tegen 2726 duiven. Aan vaders kant zien we de duiven van Wim uit Budel.
Deze man heeft al zo vele liefhebbers aan goede duiven geholpen. En aan moeders zijde is het weer Martin
Vinkenborg die de boventoon voert. Hierin zien we de zus Vinkenborg 3 met ook weer Jantje Theelen in haar
afstamming. Een afstamming om van te watertanden.
Op het kweekhok huizen 28 koppels. En er zijn 70 koppels terug te vinden op het vlieghok. Al deze duiven worden
rond 1 maart gekoppeld. Eieren van de kweekkoppels worden overgelegd naar de vliegduiven. Alleen de allerbeste
vliegduiven mogen hun eigen jongen groot brengen. Na de eerste ronde jongen worden de koppels gescheiden
van elkaar. Om deze naargelang de eerste marathonvlucht of ZLU vlucht die ze af moeten werken, weer te
herkoppelen. Zij zorgen er voor dat ze op eieren van rond de 10 dagen zitten te broeden. De voorkeur van beide
mannen gaat uit naar de middaglossing. Maar omdat het spel van de ochtendlossing ze ook bijzonder goed afgaat,
spelen ze daar ook op. Het is toch prachtig om een duif die ’s morgens in de Pyreneeën losgelaten wordt, deze
dan ’s avonds weer thuis te zien komen. Dan gaat er echt van alles door je heen. En het is natuurlijk nog mooier
56

als je dit met z’n tweeën mag beleven. En dat het Cor en Erwin goed afgaat blijkt wel uit de vele
kampioenschappen die ze afgelopen jaren gewonnen hebben. Erwin vertelde mij nog wel, dat zij al enkele jaren
een missie hebben. Op mijn vraag van, welke mag dat dan wel zijn? Ik wil elk jaar Piet van Straten uit Vianen
voor zitten. En dat is mij dit jaar weer gelukt.
De jonge duiven
De jonge duiven zitten verdeeld in twee
groepen. Er zijn 25 jonge duiven, door Cor
verzorgd, die de jonge duivenvluchten
afwerken. Daarnaast worden er nog 100 duiven
gekweekt voor de natour. In de prestaties van
beide groepen als jaarling merk je geen verschil.
Voer en medische zorg
Het voer komt bij voerspecialist “De Patagoon”
vandaan. Het wordt op pallets van 1000 kg.
aangevoerd. Het voordeel van veel ruimte om je
huis. Ook leden uit de directe omgeving
profiteren hiervan. Zij komen met grote
regelmaat langs om zakken voer mee naar huis
te nemen. Als bijproducten geven beide heren
Multimix van De Patagoon, tovo, pinda’s en snoepzaad.
Enten tegen paratyfus gebeurt in januari nadat er eerst een kuur is gegeven. Verder wordt er in de winter de
verplichte enting gegeven tegen het paramyxovirus. Tijdens het vliegseizoen wordt er 1x ornispecial gegeven. En
voor het inkorven voor de belangrijke vluchten wordt er een geelpil opgestoken van de firma Travipharma. Al met
al een systeem wat voor iedereen is te bevatten.
Tot slot
Paul van den Boogaard en ondergetekende zijn een avondje op visite geweest bij een stel fijne melkers. Die op
een perfecte accommodatie en dankzij hun uitstekend presterende duiven de top hebben weten te bereiken van
de vaderlandse fondelite. Hiervoor past alleen maar een diepe buiging.
Cor en Erwin, bedankt voor de hartelijke ontvangst. We hopen jullie te mogen begroeten op de
kampioenenhuldiging van 27 oktober..
Auteur
Pieter Vreeling
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren
Jaar
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974

Middaglossing
Ben van Holland en Zn, Ede
Toon van Vliet, Aarlanderveen
Cees Nijdeken, Rijssen
M en D Heezen, Beltrum
Laura Wolff-Tennekes, Wezep
P.J. v.d. Berg, Benschop
Jan Brinkman, Raalte
Wim de Ruiter, Loerbeek
Wout van den Hoek, Putten
Comb. Bosman, Doetinchem
Jos Derksen, Etten
Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht
Comb. Verweij-Castricum, Mijdrecht
Jurriëns Sr. en Jr. Brummen
Wegens vogelpest geen competitie
N.C. Volkens Bergen N.H.
H.R.E. Brakele jr. Maarssen
Jaap Mazee en Zoon, Ens
N.J. Vertelman, Hoogkarspel
H.J. Berends, Giesbeek
Comb. de Ruiter en Zn, Renkum
M. Orriëns, Neede
W. Kruk, Huissen
Comb. Krancher & Zn. Wormerveer
Comb. ten Asbroek & Zn, Haaksbergen
van de Berg, Zutphen
Comb. Kaspers-van Driel, Badhoevedorp
Gebr. Bierhof, Leuvenheim
Reekers, Vriezenveen
van de Brink, Renkum
de Boer, Twello
Woord & Zn, Urk
Gebr. Bisseling, Apeldoorn
Gebr. Bisseling, Apeldoorn
L. Hubert, Enschede
Antop, Zevenaar
Gebr. van Zelderen, Aalsmeer
ter Harmsel, Rijssen
Melgerd, Wormer
Braam, Zutphen
Kolkman & Zn, Wierden
van Zadelhoff, Laag Soeren
Mevrouw Wormgoor, Warnsveld
Gebr. Jansen, Zevenaar

Ochtendlossing
Geert Tiemes, Didam
Jelle Jellema, Nijverdal
Duo Groot-Leijen, Egmond aan de Hoef
Harold Zwiers, Den Ham
Jan Schreurs, Nieuw Vennep
Arie Pastor, Amsterdam (N)
Jaap Mazee, Ens
Jan Doppenberg Jr., Voorthuizen
Rob Schouten, Warmenhuizen
Jan Schreurs, Nieuw Vennep
Ysbrand Kaptein, Akersloot
C. Blokdijk, Hoorn
M. de Groot, Egmond a/d Hoef
Moeder en zoon Kok, Ransdorp
Wegens vogelpest geen competitie
Vertelman & Zn, Hoogkarspel

Gouden speld dragers Marathon Noord
Hans Eijerkamp
Mike Freriks
Rob Koeman
Wico Krumpelman
Herman van der Velden
Hans Wolfsen
Ab Beek
Wim Dorrestein
Jo Hendriks
Jan te Pas

Brummen
Zevenaar
Assendelft
Emst
Velp
Soest
Overleden
Overleden
Overleden
Overleden
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