Stichting Marathon Noord

2020
Kampioenen en prijswinnaars

Middaglossingen
Harry Hendriks,
Vinkeveen

Ochtendlossingen
Comb. Van Tilburg,
Nieuw-Vennep

2

Voorwoord
“ In de greep van het Covid-19 virus”
Met deze openingszin moet ik toch wel beginnen. We worden er op dit moment allemaal mee geconfronteerd op
wat voor manier dan ook , en we zijn er nog niet vanaf volgens mij!! Op het moment dat ik dit schrijf zijn er voor
4 weken weer nieuwe strengere maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. Er is nog een lange
weg te gaan. We kunnen het virus onder controle krijgen als we ons allemaal aan deze maatregelen houden.
Toen we de eerste lockdown kregen, dachten veel liefhebbers dat het duivenseizoen dit jaar voor de oude duiven
niet door zou gaan. Maar toen we na een tijdje een verbetering zagen in het aantal IC opnames, zagen we ook de
besmettingen terug lopen en was er hoop dat we misschien toch nog een aantal vluchten zouden gaan vliegen. Er
kwam een goede lobby van een aantal mensen uit het hoge noorden en er werd een protocol opgesteld. De
verenigingen moesten aan de eisen van het protocol voldoen anders mocht er niet ingekorfd worden. Door
vertegenwoordigers van de afdelingen werd er gecontroleerd bij de verenigingen of zij aan de voorwaarden
voldeden. Eind mei konden we aan het aangepaste vluchtprogramma beginnen. Wat waren we blij verrast dat we
konden beginnen. Hierdoor konden we ook de competitie van Marathon Noord in 2020 alsnog vervliegen.
Op de middaglossing konden we St.Vincent , Dax en Bergerac vliegen. Op de ochtendlossing was het Barcelona,
Perpignan en in plaats van Marseille, vlogen we Narbonne.
Door de weersomstandigheden werd Dax vervangen door Bergerac. Dat het weer ons en de duiven parten heeft
gespeeld hoef ik iedereen niet te vertellen. Want de omstandigheden voor de duiven op Barcelona en Dax
(Bergerac) waren verre van makkelijk. Barcelona is zeker de laatste 4 jaar van het kaliber pittig.
Maar er zijn in 2020 natuurlijk ook weer nieuwe vluchtwinnaars en kampioenen. In het mooie kampioenenboek,
dat we ook dit jaar weer kunnen aanbieden , komen deze vluchtwinnaars en kampioenen uitgebreid aan bod.
We zouden deze vluchtwinnaars en kampioenen ook graag willen huldigen in Doetinchem zoals we elk jaar doen.
Helaas op dit moment kan het niet omdat we nog steeds in de greep van het Covid-19 virus zitten. Natuurlijk
zorgen we ervoor op wat voor manier dan ook dat iedereen die een prijs heeft gewonnen, deze ook in zijn bezit
krijgt.
Wat wij dit jaar wel organiseren is een verkoping van geschonken bonnen en late jonge (2020) , van onze
kampioenen , vluchtwinnaars en van prominente liefhebbers. Deze verkoping wordt aangeboden op Top Pigeons
tussen half en eind november. Een woord van dank aan de schenkers van de bonnen en duiven is hier zeker op
zijn plaats. Ook een woord van dank aan onze trouwe sponsoren. Ook in dit moeilijke jaar konden we weer op hun
steun rekenen. Dank jullie wel.
Dan zijn we in 2020 met een nieuw fenomeen begonnen bij Marathon Noord. Dit jaar kon men per liefhebber 4
ringen bestellen voor € 10.- voor de SMN Jaarlingen – ringenrace die in 2021 wordt gehouden op Bergerac.
Ondanks de problemen die we hebben door het Covid-19 virus , kunnen we nu al vaststellen dat dit een succes is
geworden. We hebben uiteindelijk bijna 1200 ringen verkocht. Wij zijn van mening , als we niet te maken hadden
gehad met het Covid-19 virus , het aantal verkochten ringen nog hoger was geweest. We hebben meerdere
liefhebbers gesproken die waren beïnvloed door het hele gebeuren.
Namens Marathon Noord wens ik iedereen veel gezondheid en geluk toe , en we hopen dat volgend jaar alles weer
zoveel mogelijk normaal zal zijn !!
Als u een rustig moment heeft deze herfst of winter geniet dan van het mooie kampioenenboek.
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Combinatie A.H. Zoetbrood en Zn, Apeldoorn winnen St.Vincent 2020 Stichting Marathon Noord.
Nieuw lid in 2020 en gelijk St. Vincent winnen. Je zal het maar flikken. Op een afstand van 1095.304 km
constateren ze hun 5-jarige weduwnaar 15-1402315 om 11.25.57 en met een snelheid van 1171,607. Vorig jaar
vloog deze doffer al een 4e NPO van Limoges.
De Combinatie
Vader Adriaan en zoon Dave wonen vlakbij
Omnisport aan de oostkant van Apeldoorn. Dit jaar
wilde Dave graag de ringen hebben voor de
jaarlingenrace van Marathon Noord in 2021. Dus
werden ze deelnemer van Marathon Noord met dit
resultaat. Een eerste in Sector 3 en ook nog eens
een 1e in Marathon Noord.
St. Vincent 2020
De combinatie had 10 duiven mee en alle 10 zijn
weer retour. Vader Adriaan vond wel dat hij lang op
zijn tweede moest wachten, maar na een uur of
twee de meldingen angstvallig in de gaten gehouden
te hebben was de zege in de Sector ook binnen en
de 4e nationaal over heel Nederland. En ja dat lange
wachten op de volgende, dat hoor je wel meer bij
erg vroege duiven.
De winnende doffer is een 100% Herman Brinkman
uit Tuk verkregen van Dries Wolff uit ‘t Loo. Deze
doffer won vorig jaar ook al een 4e Afdeling 8 op
Limoges. Toen was hij er ook al heel vroeg en zat op
een plat dak bij buren te wachten. Toen werd hij op
0-6.24 geklokt.
De doffer kwam aan alsof hij achterna werd gezeten door de duivel. Het tweetal is nu nog onder de indruk van de
aankomst. 5 duiven staan op de uitslag. Het is een middelgrote doffer met een prachtig grote vleugel met mooie
brede pennen. Een staaloger met een enorme uitstraling. Er zitten reeds meerdere kinderen op het vlieghok.
De doffer gaat trouwens na deze prestatie niet meer mee en gaat het kweekhok in.
Door Corona had men eigenlijk niet verwacht nog te vliegen dit jaar. De duiven hebben nog een tweede nest
kunnen maken voordat de vluchten begonnen. Daardoor staan de duiven nu reeds nog op 6 of zelfs 5 oude
pennen. Nu maar hopen dat ze het dek gaan vasthouden en ze nog even doorgespeeld kunnen worden.
Allerlei
De duiven worden gespeeld op totaal weduwschap. Het
oude duivenhok voor de weduwnaars is ongeveer 5
meter lang. De jongen en de duivinnen zitten op een hok
van ongeveer 7 meter. Dit seizoen is met ongeveer nog
22 koppels aangevangen. Alles wordt gespeeld. Dus van
Vitesse tot en met de marathon. De duiven zitten door
elkaar, dus Marathonduiven zitten naast snelle duiven op
het hok.
Adriaan is verantwoordelijk voor de oude duiven en Dave
doet de jongen. De jongen worden gewoon zoveel
mogelijk gespeeld en moeten prijs winnen willen ze
overblijven als jaarling. Daar wordt dus niet gekeken
naar de geschiktheid. Ook de Marathonduiven moeten in
principe prijs kunnen spelen.
De jongen worden lang doorgespeeld. Als ze ver in de rui
zitten mogen ze ook later komen, maar moeten wel goed
thuiskomen.
Gertjan Beute moet van de combinatie genoemd worden. Door zijn raad is de combinatie op een hoger plan
gekomen.
Er wordt zeer streng geselecteerd. Een marathonduif moet voor zondagavond thuis zijn, is ie dat niet, dan wordt
deze eruit geselecteerd. Als het een makkelijke vlucht, dan wordt dit selectiemoment naar voren gehaald. De
plaatsen zijn duur op het hok.
De duiven worden getraind vanaf 04.30 uur ‘s morgens. Als het licht is gaan de duiven eruit. Verder worden
duiven op totaal weduwschap gespeeld. De duivinnen trainen ‘s middags.
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Epiloog
Wij waren op bezoek bij een combinatie die door teamwork, strenge selectie en het spelen van alle vluchten op
St.Vincent de top heeft bereikt. René en ik bedanken jullie voor de ontvangst en hopen jullie wederom hoog op de
uitslagen terug te vinden dit jaar.
Auteur
Arjan van Gent
Winnaars Wim van Dorrestein bokaal op St.Vincent bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019
2018
2017
2016
2015

:
:
:
:
:

Benno Kastelein, Hengelo
H. Gerritsen, Woerden
J. Mazee, Ens
P. Bosveld, Oosterbeek
G.J. van Vilsteren, Zwolle

Uitslag St. Vincent 2020
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
A.H. Zoetbrood & Zn
Mario de Vogel
Arjan Beens
P.Beetsma
Herman Koopman
H. Hendriks
Henri Hoeks
Jan doppenberg
Ronnie Leusink
Comb. ten Cate
E. van den Hoek
W. Baarsen
Frank van de Kamp
Dick Fijn
Comb.Niks
Jac v Putten
Bosch & Prattenburg
G.A.M.Tiemes
Pieter Guelen
Gebr. Jacobs
T.Renting
Gebr. Jacobs
W. Weerink
G.van Laar
Wim & Michel Evers

Woonplaats
Apeldoorn
Bodegraven
Genemuiden
Sneek
Almere
Vinkeveen
Bovensmilde
Voorthuizen
Engwierum
Hattemerbroek
Harderwijk
Urk
Lobith
Loo-Oldebroek
Westerhaar
Elburg
Veenendaal
Didam
Wijchen
Amstelveen
Westzaan
Amstelveen
Wierden
ELST UT
Didam

Afstand Get
7029318
1
17141030
1
4040667
1
2621562
1
12540898
1
12060004
1
3030005
1
7130477
1
2670760
1
7600051
2
7420800
2
4210069
2
8230001
2
7611000
1
6879152
2
7360504
2
10570461
1
8230015
2
9370758
2
12069044
2
12640001
2
12069044
1
6070684
1
10011048
1
8239277
2

Ringnr
Aankomst Snelheid
Punten
5-1402315
11:25:57 1.171.589 1.000,00
6-1185507
11:56:40 1.076.894
999,99
7-1665098
13:37:24 1.064.682
999,97
7-2122199
14:05:39 1.060.278
999,94
8-1767024
12:58:07 1.055.044
999,90
7-1146662
12:37:32 1.051.731
999,85
4-1472029
14:41:34 1.047.535
999,79
7-1769137
13:02:37 1.045.335
999,72
7-1035909
15:08:38 1.041.271
999,64
7-1806756
13:48:01 1.039.796
999,55
8-1595886
13:23:22 1.039.133
999,45
4-4263606
13:53:07 1.038.815
999,34
8-1660394
13:00:46 1.036.278
999,22
5-1882204
13:47:21 1.035.992
999,09
7-1753542
14:13:53 1.034.720
998,95
6-1211697
13:45:49 1.034.632
998,80
7-1101582
12:58:04 1.034.530
998,64
6-1276085
13:10:01 1.033.731
998,47
7-1066689
12:44:14 1.033.576
998,29
8-1751406
12:58:23 1.033.172
998,10
5-1559089
13:20:24 1.027.841
997,90
5-1553143
13:07:09 1.024.431
997,69
5-1287848
14:15:04 1.024.340
997,47
6-1326060
13:02:56 1.023.227
997,24
6-1273728
13:21:37 1.022.681
997,00

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

Naam
Mario de Vogel
Arjan Beens
Herman Koopman
Henri Hoeks
Jan doppenberg
Bosch & Prattenburg
Gebr. Jacobs
W. Weerink

Woonplaats
Bodegraven
Genemuiden
Almere
Bovensmilde
Voorthuizen
Veenendaal
Amstelveen
Wierden

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

Nr.
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
G.van Laar
Bas Jansen
J.G. Wiering
N. de Fouw
H. Borgelink
H. Boertje
Comb. Ter Beek
Hans Radstaak

Woonplaats
ELST UT
Zutphen
Veenhuizen
Bant
Denekamp
Westerhaar
Biddinghuizen
Gaanderen

Bedrag
€ 100
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 20
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Attractie 2 St.Vincent
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Naam
Comb. ten Cate
E. van den Hoek
W. Baarsen
Comb.Niks
Jac v Putten
G.A.M.Tiemes
Gebr. Jacobs

Woonplaats
Hattemerbroek
Harderwijk
Urk
Westerhaar
Elburg
Didam
Amstelveen

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

Nr.
11
12
13
14
15
16

Naam
Wim & Michel Evers
J. Willems
Herman Brinkman
Wim Hogendoorn
J. Dekkers
R. Voorn

Woonplaats
Didam
Nijverdal
Tuk
Purmerend
Nijverdal
Edam

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

Gewonnen extra prijzen St.Vincent
Nr.
1

Prijs
Wim van Dorrestein bokaal

Winnaar
A.H. Zoetbrood & Zn, Apeldoorn

Aangeboden door
Timmerbedrijf G&H van den Berg

2

Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket

A.H. Zoetbrood & Zn, Apeldoorn
Mario de Vogel, Bodegraven

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3
4

DHP Cultura pakket
Travi-basic pakket

Arjan Beens, Genemuiden
P. Beetsma, Sneek

DHP Cultura
Travipharma BV

5
10

Doos bloembollen
Versela Laga pakket

H. Koopman, Almere
Comb. ten Cate, Hattemerbroek

Louis Vollebregt
Versele Laga NV

46

Zak Voer

Maurice Derksen, Braamt

Harjac B.V
Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule

3

Geldprijs € 966,67

Arjan Beens, Genemuiden
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“De Scharrelaar” van Cor van Oudshoorn uit Gouda wint Bergerac 1 2020 bij SMN.
Tropische hitte, oostenwind op de vluchtlijn heeft de lossingcommissie van het NPO doen besluiten om de
nationale vlucht vanuit Dax te verplaatsen naar Bergerac. Normaal gesproken worden onze duiven rond 13.00 uur
in vrijheid gesteld. Deze keer dus niet, er werd nu besloten om de duiven om 10.00 uur de reis terug te laten
aanvangen. Menig liefhebber fronste daarbij de wenkbrauwen. Waarom dan niet om 7.00 uur, want dan kunnen
ze nog een aantal uren in de wat koelere lucht vliegen. Gedane zaken nemen geen keer en het is zoals het is. En
zoals bij elke vlucht hebben wij ook nu weer een winnaar. Het is Cor van Oudshoorn uit de historische plaats
Gouda. Het is zijn 16-1534913, genaamd “de Scharrelaar”, vernoemd naar zijn goede vriend Paul Scharleman uit
dezelfde woonplaats, die zich als snelste weet te constateren bij SMN.
De liefhebber
In de stad Gouda zag Cor van Oudshoorn 73 jaar geleden het levenslicht. Cor had het geluk dat zijn opa
postduiven had, ps ik had dat geluk
niet. En op acht jarige leeftijd zijn bij
Cor de eerste duiven van opa op het
ouderlijk erf gekomen. Samen met zijn
broer Luuk namen zij de verzorging op
zich. Je kan hier zeggen dat de
duivensport hen met de paplepel naar
binnen werd gebracht. Cor werd lid bij
PV de Vriendschap waar hij tot 1995
zijn lidmaatschap heeft betaald. Vanaf
1996 heeft hij zich aangesloten bij PV
Het Centrum in Gouda. De reden van
deze overgang had te maken met het
overgaan naar het overnachtfond
gebeuren. Hij had gedacht dat hij
meer tijd met zijn gezin kon
doorbrengen, maar daar had hij zich in
vergist. Je bent er net zolang of zelfs
misschien nog wel langer mee bezig.
In de loop van de jaren heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed in zowel de eigen basisvereniging als daar
buiten. Als we praten over de teruggang van de duivensport dan hier een voorbeeld. Op het hoogte punt van de
duivensport in Gouda waren er nog 6 verenigingen. In het jaar 2021 is er hier nog maar 1 vereniging van over.
Hoe kan het verkeren. Ondanks de enorme terug loop in het ledenaantal, is voor Cor de liefde voor de duivensport
al die jaren gebleven.
De winnende duif
Het is de weduwnaar 16-1534913 die de voor Cor de overwinning in de wacht sleepte. Hij overbrugde de afstand
van 857 km. met een gemiddelde snelheid van 784 mpm. In de sector 2 bekende dit een 9e plaats tegen 1712
duiven. Nationaal eiste hij de 15e plaats voor zich op tegen de ruim 8.300 duiven. Cor had vertrouwen in deze
duif want hij ging als eerst getekende van de zeven ingezette duiven op de lijst. Deze doffer heeft een zeer zachte
pluim, sterk geraamte en soepele spieren. “De scharrelaar” heeft in zijn carrière al op Agen een 104e nat. sector 2
tegen 3.783 en op Periqueux een 348e nat. sector 2 gespeeld. Cor speelt zijn doffers op het traditionele
weduwschap. Alle weduwnaars gaan vanaf begin april tot aan 3 weken voor de eerste overnachtfond vlucht iedere
week mee. Tussen deze laatste vlucht en de eerste overnachtfond vlucht lapt onze hoofdpersoon de duiven nog
een keer op een afstand van 20 km. De duivin wordt voor inkorven 5 à 10 minuten getoond.
Op zijn stamkaart kom je alleen maar de naam Jac. Steketee tegen. Met dit soort heeft Cor in 1996 zijn start
gemaakt. Het resulteerde in 1998 gelijk al zeer succesvol met een 17e plaats op de landelijke NPO-ranglijst
Meerdaagse fond. Verder werd in het in het samenspel Noord- en Zuid-Holland, we schrijven nu in het jaar 2001,
een 1e plaats in het superkampioenschap behaald.
Hij is aan dit soort gekomen via Klaas Sturris uit Ooltgensplaat. Zelden haalt Cor er wat bij. In de afgelopen jaren
is er duif van Cor vd Linden, een duif van Gerrit Keesmaat en een duif van Paul vd Boogaard erbij gehaald. Hieruit
blijkt wel dat er hier veel aan inteelt wordt gedaan. Ook de winnaar van Bergerac is een inteelt product.
Het hok en de kweek
De gehele accommodatie is een duivenhok van 4 meter bij 1.40 meter.Het hok staat nog op balken van de oude
veemarkt. Deze werd 45 jaar geleden gesloopt en Cor kon er wel het één en ander van gebruiken. De duiven
worden op 1 februari gekoppeld en brengen allemaal een ronde jongen groot. Dit zijn er jaarlijks gemiddeld 25
voor eigen gebruik. Wanneer de duivin voor de tweede keer gaat leggen worden deze eieren er gelijk onder
vandaan gehaald. Dit om de tweede keer broeden tegen te gaan wat weer resulteert dat de pennenrui nog niet
zijn aanvang kan beginnen. Wanneer de laatste duivin haar eieren heeft gelegd, en deze ook zijn weggehaald,
begint voor Cor het weduwschap.
Medische begeleiding
De duiven krijgen op tien dagen broeden allemaal een geelkuur. Verder houdt Cor strikt het schema aan van Jaap
Koehoorn aan. Hij liet hierbij een twee A4 blaadjes zien waar alles op beschreven staat. “Dit doe ik al jaren en
daar wijk ik nooit vanaf” .
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Toekomst van de duivensport
Deze ziet hij somber in. Hoofdzakelijk komt dit
door de megahokken. Deze verpesten het voor de
kleine liefhebber. De kleine liefhebber die zijn
hobby op een nog amateuristische manier
beoefent. Als hier op landelijk niveau niets aan
gedaan wordt zullen dus “de amateurs”
verdwijnen en blijven alleen de professionals
over.
Tot slot
Wij zijn bij een liefhebber op bezoek geweest, die
geniet bij alles wat maar met de duivensport te
maken heeft. Dit houdt in, het omgaan met zijn
duiven, het verenigingsleven, en de
vriendschappen die hieruit voortvloeien. Een
voorbeeld hiervan is zijn vriendschap met Paul
Scharleman. Cor wordt de laatste jaren
regelmatig geplaagd door gezondheidsproblemen en dan moet hij voor enkele dagen weer naar het ziekenhuis.
Tijdens deze afwezigheid neemt zijn vrouw Marietje de verzorging op zich. Bij eventuele problemen die zich soms
voor kunnen doen kan ze altijd rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Paul Scharleman. Zonder Paul had Cor
waarschijnlijk geen duiven meer gehad. Komend jaar wil Cor met 10 nestkoppels gaan vliegen. Zestien
weduwnaars is voor hem eigenlijk te veel aan het worden.
Cor bedankt voor je hartelijke ontvangst en nog heel veel gezonde jaren en plezier in de duivensport toegewenst.
Auteurs
Pieter Vreeling en Paul vd Boogaard.

Winnaars Dax bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Gebr. Jacobs. Nes a/d Amstel
Piet van Straten, Vianen
Arie van der Meer en Zn, Utrecht
Combinatie Niks, Westerhaar (Albi)
Cor Schermer, Castricum (Bergerac)

Uitslag Bergerac 1 2020
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
C.A van Oudshoorn
Combinatie Ter Beek
Herman Brinkman
J.Hommes en Znn
G.van Laar
W . van Zelst
Gerrit van der Perk
Piet van Straten
Gebr.Rijneker
H. Hendriks
Herman Brinkman
Mario de Vogel
O. Pals
J.G.J. Goossens
Comb.Niks
E. van den Hoek
C.J. Schermer
Tom & Bianca v. Dee
W. & B. Wagteveld
G. Knol
R. Koeman-Kok
Gerrit van der Perk
Richard van Rossum
K. Lof
Rob van Moorselaar

Woonplaats
Gouda
Biddinghuizen
Tuk
Akersloot
ELST UT
Purmerend
Nunspeet
Vianen
Zevenhoven
Vinkeveen
Tuk
Bodegraven
Bovenkerk
Lintelo/Aalten
Westerhaar
Harderwijk
Castricum
Tiel
Tjalleberd
Zwolle
Wormerveer
Nunspeet
Wageningen
Schellingwoude
Wadenoijen

Afstand Get
857446
1
927240
2
974165
1
911382
2
875464
2
911883
1
923724
2
862910
1
875352
2
881969
2
974165
2
863797
1
886942
2
903327
2
957937
2
913989
1
910663
2
863934
1
989475
1
948298
2
906361
2
923724
1
878559
1
899693
2
858902
1

Ringnr
Aankomst Snelheid
Punten
6-1534913
12:32:48
767.761 1.000,00
7-1799311
14:06:18
766.120
999,99
6-1104908
15:11:20
763.844
999,97
5-1600318
13:51:12
762.531
999,94
8-1695701
14:05:09
724.033
999,90
7-1145695
15:01:34
720.532
999,85
8-1608001
15:22:16
718.135
999,79
4-1081722
14:08:21
711.767
999,72
8-1123682
14:50:14
697.910
999,64
7-1146604
14:59:46
697.882
999,55
7-1675909
17:18:57
694.363
999,45
6-1558814
14:41:11
693.711
999,34
7-1197745
15:46:38
676.723
999,22
3-1864510
16:33:25
665.475
999,09
7-1807653
17:58:26
664.106
998,95
6-1218859
16:55:08
662.725
998,80
7-1164602
16:52:09
661.742
998,64
3-1028572
15:44:58
660.012
998,47
7-4292171
19:01:21
657.306
998,29
6-1859787
18:12:09
651.230
998,10
8-1772697
17:22:44
644.298
997,90
5-1397027
17:55:10
641.841
997,69
7-1777891
16:45:47
641.378
997,47
8-1763801
17:27:11
637.545
997,24
6-1348473
16:23:31
637.396
997,00
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Attractie 1 Bergerac 1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
Herman Brinkman
Piet van Straten
Mario de Vogel
E. van den Hoek
Tom & Bianca v. Dee
W. & B. Wagteveld
Richard van Rossum
Rob van Moorselaar

Woonplaats
Tuk
Vianen
Bodegraven
Harderwijk
Tiel
Tjalleberd
Wageningen
Wadenoijen

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

Nr.
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
Cees Nijdeken
Joh. Hopman & Zn
H. de Bree
NJ Koenders
N. Rimmelzwaan
Ad van Heijst
Comb. Bosman
Paul vd Boogaard

Woonplaats
Rijssen
Noardburgum
Soest
Westervoort
Alphen ad Rijn
Wychen
Doetinchem
Kamerik

Nr.
11
12
13
14
15
16

Naam
R. Koeman-Kok
Randolph Vollebeek
H. Boertje
Comb. Hartog
Ad van Heijst
J. Dekkers

Woonplaats
Wormerveer
Drachten
Westerhaar
Laren NH
Wychen
Nijverdal

Bedrag
€ 100
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 20

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

Naam
Comb Ter Beek
J.Hommes en Znn
G.van Laar
Herman Brinkman
O. Pals
Comb.Niks
C.J. Schermer

Woonplaats
Biddinghuizen
Akersloot
ELST UT
Tuk
Bovenkerk
Westerhaar
Castricum

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

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

Gewonnen extra prijzen Bergerac 1
Nr.
1

Prijs
Kristallen bokaal

Winnaar
C.A. van Oudshoorn, Gouda

Aangeboden door
Piet Laan, Bakkum

2

Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket

C.A. van Oudshoorn, Gouda
Comb Ter Beek, Biddinghuizen

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3
4

DHP Cultura pakket
Travi-basic pakket

Herman Brinkman, Tuk
J. Hommes & Znn, Akersloot

DHP Cultura
Travipharma BV

5
10

Doos bloembollen
Versela Laga pakket

G. van Laar, Elst
H. Hendriks, Vinkeveen

Louis Vollebregt
Versele Laga NV

46

Zak Voer

Kees Niesten jr, Heemskerk

Harjac B.V
Vluchtsponsor:

Piet Laan, Bakkum

E-bike/fiets poule
3

Geldprijs € 966,67

Herman Brinkman, Tuk
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Harold Zwiers, Den Ham, wint Nationaal Bergerac en bij Marathon Noord 2020

Het laatste weekend van het marathonseizoen was voor wat betreft de NPO Middaglossingsvluchten gereserveerd
voor Bergerac. Door de corona-maatregelen kwam het seizoen later op gang. Het marathonprogramma werd
vooruit geschoven, ingekort en liep twee weken langer door. Voor veel liefhebbers een klus om de duiven ‘in de
veren’ te houden. De liefhebbers met vroege duiven hadden dit prima voor elkaar. De winnaar bij de Marathon
Noord is de bekende topliefhebber Harold Zwiers uit Den Ham. Harold had de snelste duif van sector 3 en heel
Nederland. Een paar jaar terug had hij de snelste van sector 3 op de vlucht Perigueux. Het is bijzonder dat Harold
de snelste van Marathon Noord had. Zoals bekend tellen hiervoor alleen de eerste twee getekende duiven. Harolds
eerste duif was een jaarling en die zet je niet snel als getekende. Harold deed dit wel en daar had hij hele goede
redenen voor en dat leest u verder in dit artikel. Harold won Bergerac bij Marathon Noord, VNCC, sector 3 en van
heel Nederland! Een prestatie om super trots op te zijn … en dat is Harold zeker.
De winnende liefhebber
Harold Zwiers, inmiddels 51 jaar,
woont in een prachtige omgeving, net
buiten het dorp Den Ham, vlakbij
Vroomshoop en Vriezenveen. Hoe
ben je in de duivensport terecht
gekomen? Harold: ‘Als jongen van 10
jaar oud ben ik begonnen en had
eerst duiven van clubgenoten.
Daarna werden er echte rasduiven
aangekocht waar ik veel succes mee
heb gehad en nog succes mee heb.
Dat waren in het begin duiven met
een achtergrond van Jan Theelen,
Van der Wegen en Jan Aarden.’
Op het erf waar hij woont, stond
vroeger een boerderij. Op de grond
van deze boerderij is ruim 20 jaar
geleden een dubbelhuis gebouwd. De
ene helft wordt bewoond door de
ouders van Harold en de andere helft
wonen Harold en zijn vrouw Gerda. In de ruime tuin staan duivenhokken en een ren. Op het ene hok (13 meter)
zitten de 50 koppels vliegduiven. Op een ander hok (ruim 3 meter) zitten de 20 koppels kwekers. Aan het
kweekhok is een ruime ren gebouwd voor de ongeveer 80 jongen. Sinds twee seizoenen heeft Harold een soort
‘Van Zon hok’ naar eigen inzicht laten bouwen. Het is 10 meter lang en 4,5 meter breed, waarvan 2 meter ren. De
deuren staan altijd open. Harold: ‘Ik doe alleen de deuren dicht als ik de duiven vang, want dan is het lekker
donker.’ Verder staat er sinds een jaar of vijf een grote ren, die Harold gebruikt om duiven tijdelijk te scheiden of
om duiven in te doen die naar een verkoop gaan. Harold is sinds 1998 helemaal gespecialiseerd op de grote fond.
Eerst alleen de middaglossing en af en toe Barcelona, maar de laatste jaren ook de ZLU-vluchten, vooral op de
ZO-lijn. Vanuit Oost-Nederland gezien de Zuid-lijn. De successen rijgen zich aan één. De laatste 10 tot 15 jaar
wordt er meerdere keren per jaar in de top 10 in groot verband gespeeld. Hij werd Kampioen Ochtendlossing van
de sterke competitie van Marathon Noord in 2014. Daar kwam in 2017 de sectorale overwinning van Perigueux
bij. Nu komt daar een prachtige Nationale Overwinning van Bergerac bij.
De winnende duif
Harold draaide zijn winnende duif, ‘Robin’, op
9.48 op een afstand van 955 km. Op dat
tijdstip waren er nationaal nog geen 10
duiven geconstateerd. Bijzonder knap! Deze
jaarling duivin pakte dit seizoen al eerder
twee topprijzen. Zij begon met de 19e
Limoges tegen 2.068 duiven van Afdeling 9
Oost-Nederland. Enkele weken later pakte ze
de 9e nationaal Perigueux in sector 3 tegen
8.064 duiven en nu de 1e nationaal Bergerac
tegen 25.321 duiven. Wat een geweldige
duivin !!! Ze is telkens als weduwduivin
gespeeld. Harold: ‘Ik wilde haar eerst niet
spelen op Bergerac. Ze had al twee hele
mooie prijzen gewonnen. Maar ze was zo
mooi … ik kon haar niet thuishouden en ze
was er weer en nu supervroeg. De eerste van
heel Nederland. Dat is toch geweldig! Het
was net als met ‘Het Veens Blauwtje’ een paar jaar terug. Zij liet het ook altijd zien als ze goed was. Die kon je
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dan spelen en dan wist je dat ze er was. Dat is nu met ‘Robin’ ook en die pakt nu ook nog eens een 1e van heel
Nederland.’
‘Robin’ is gekweekt door Robin Bakhuis uit Westerhaar. Haar vader komt van Wiersma en zoon. Deze doffer won
in één seizoen twee kopprijzen (3e nationaal Perigueux en 28e nationaal Bergerac). In deze doffer zitten de
soorten van Wim Derksen en Mark van den Berg met een vleugje van Staf Dusarduyn en van Harold zelf. De
moeder is van het soort van Arjan Beens. Deze duivin is ingeteeld naar ‘Mr. Gijs’ van Appie Pas (Fondgoud Oost).
Zij komt uit ‘Mr. Gijs’ met een dochter, ‘Ranomi’. ‘Mr. Gijs’ komt uit ‘Miss Gijsje’ met ‘Mr. Beautiful’ en ‘Ranomi’
komt uit ‘Mr. Gijs’ met een volle zus van ‘Miss Gijsje’. Het geweldige bloed van ‘Miss Gijsje’ (met name haar
zonen) laat zich geweldig zien bij verschillende liefhebbers. Dit keer via ‘Mr. Gijs’ van Appie Pas.
Tot Slot
Wat zou je nog graag kwijt willen in de reportage? Harold: ‘Ik hoop ooit nog eens Barcelona te winnen. Daar ga ik
me nu op richten en hoop nog jaren te mogen te kunnen genieten van deze prachtige sport.’
Dit jaar pakte Harold de 25e nationaal Barcelona met een kleinkind van ‘Limoosje.’ Deze duivin was één van de
topduiven een jaar of 15 terug. Ze won o.a. de 10e nationaal op een loodzware Mont de Marsan. Ook in de 33e
nationaal Barcelona van dit jaar van Jelle Jellema zat bloed van ‘Limoosje’ via ‘Blauwe Benno.’
In de sterke fondclub VNCC (Oost- en Noord-Nederland) is Harold Keizer Kampioen geworden. Samen met de
nationale overwinning op Bergerac is dat een prachtig resultaat, die een mooie kroon op het werk is van onze
topper uit Den Ham.
Barcelona winnen is een prachtig doel !!! Harold, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze dijk van een
overwinning op Bergerac! Geniet er met volle teugen van na de drukte die deze overwinning met zich meebrengt.
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
Winnaars Bergerac bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

H.Hanssen, Erlecom
Bennie Homma, Balk
Henk de Bree, Soest
Jay Lissenberg, Utrecht (Cahors)
Tim Hage, Woerden (Cahors)

Uitslag Bergerac-2 2020
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 Zwiers
Comb. Seelen
Gerard Griffioen
J. Dekkers
Comb. Seelen
C. van Wijk en Zn
Arjan Beens
G. Hamstra en Zoon
Eric Haal
R. Voorn
J.W.B Bruins
E.L.T. Hendriks
H. Hendriks
Dick Fijn
Gebr.Lowik
Mario de Vogel
NJ Koenders
J. Willems
Gerrit van der Perk
H. Leeftink
C. van Wijk en Zn
U.Jellema
Gurbe van der Schaaf
Comb. ten Cate
Gerrit van der Perk

Woonplaats
Den Ham
Borne
Zevenhoven
Nijverdal
Borne
Benschop
Genemuiden
Harderwijk
Zeewolde
Edam
Ulft
Groesbeek
Vinkeveen
’t Loo
Almelo
Bodegraven
Westervoort
Nijverdal
Nunspeet
Nijverdal
Benschop
Steggerda
Emmen
Hattemerbroek
Nunspeet

Afstand Get
955676
1
947382
1
875145
1
942907
1
947382
2
861858
2
955189
1
913908
1
910977
2
915259
2
895690
2
868950
1
881969
1
934566
1
950338
2
863797
1
887885
1
943115
2
923724
1
942929
1
861858
1
978597
1
994326
1
939137
2
923724
2

Ringnr
Aankomst Snelheid
9-1352883
09:48:53 1.282.966
9-1310288
10:59:56 1.161.084
7-1301015
11:01:26 1.070.601
7-1732010
12:19:02 1.053.477
6-1142368
12:36:36 1.038.099
7-1083389
11:30:54 1.017.661
9-1264555
13:16:46 1.002.526
8-1594088
12:35:53 1.002.209
7-1787342
12:34:18 1.000.744
7-1137225
12:43:56
994.918
8-1658144
12:24:46
994.360
5-1477544
11:59:39
992.344
6-1403848
12:15:15
989.571
5-1882204
13:09:06
988.840
8-1507109
13:26:42
987.155
8-1102038
12:13:05
971.556
7-1034929
12:39:12
970.138
8-1542793
13:39:08
967.159
8-1195269
13:20:52
965.356
9-1329130
13:40:52
965.245
6-1338282
12:20:45
961.089
7-1626661
14:24:28
958.958
6-1066894
14:43:41
956.368
6-1239903
13:46:13
956.140
8-1608069
13:30:18
955.932

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

Naam
H Zwiers
Comb. Seelen
Gerard Griffioen
J. Dekkers
Arjan Beens
G. Hamstra en Zoon
E.L.T. Hendriks
Mario de Vogel

Woonplaats
Den Ham
Borne
Zevenhoven
Nijverdal
Genemuiden
Harderwijk
Groesbeek
Bodegraven

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

Nr.
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
NJ Koenders
H. Leeftink
C. van Wijk en Zn
Gurbe vd Schaaf
Gebr.Lowik
Comb Slotboom
G.J.A. de Klerk
Comb.Niks

Nr.
11
12
13
14
15
16

Naam
Comb. ten Cate
Henri Hoeks
W. Wittebol
H. Borgelink
NJ Koenders
Henk Jansen Jzn

Woonplaats
Westervoort
Nijverdal
Benschop
Emmen
Almelo
Utrecht
Almere-Buiten
Westerhaar

Bedrag
€ 100
€ 100
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 20

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

Naam
Comb. Seelen
C. van Wijk en Zn
Eric Haal
R. Voorn
J.W.B Bruins
Gebr.Lowik
J. Willems

Woonplaats
Borne
Benschop
Zeewolde
Edam
Ulft
Almelo
Nijverdal

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

Woonplaats
Hattemerbroek
Bovensmilde
Oosterwolde
Denekamp
Westervoort
Beerta

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

Gewonnen extra prijzen Bergerac 2
Nr.
1

Prijs
Kristallen bokaal

Winnaar
H. Zwiers, Den Ham

Aangeboden door
www.duivendirect.nl

2

Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3
4

DHP Cultura pakket
Travi-basic pakket

H. Zwiers, Den Ham
Comb. Seelen, Borne
Gerard Griffioen, Zevenhoven
J. Dekkers, Nijverdal

5
10

Doos bloembollen
Versela Laga pakket

Comb. Seelen, Borne
Ron Voorn, Edam

Louis Vollebregt
Versele Laga NV

46

Zak Voer

Jochemsen en Znn., Bennekom

Harjac B.V

DHP Cultura
Travipharma BV

Vluchtsponsor:
E-bike/fiets poule

1

Geldprijs € 966,67

H. Zwiers, Den Ham
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Eindstanden en winnaars geldprijzen Middaglossingen 2020
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
H. Hendriks
Mario de Vogel
Dick Fijn
Comb.Niks
J. Dekkers
G.van Laar
NJ Koenders
Piet van Straten
Combinatie Ter Beek
H. Boertje
Comb J.Hommes en Znn
Tom en Bianca van Dee
C.J. Schermer
W. Weerink
Comb. Bosman
Richard van Rossum
J. Willems
Arjan Beens
G. Knol
Herman Brinkman
Henk van der Wielen
Jos Siebum
O. Pals
Jansen-Spaan
Comb. Seelen
L.Roodbeen
G. Hamstra en Zoon
Kees Niesten jr
E. van den Hoek
Eric Haal
H.J. Kuijf
C. van Wijk en Zn
Henri Hoeks
B. van de Peppel
Andre Wildervank
Gebr. Spekking
Benno Kastelein
N. de Fouw
G .J.Eggink
J.W.B Bruins
Tim Hage
W.G.H.Peer
N. Rimmelzwaan
Comb. van den Berg
R.Wienen
Martijn & Stijn Willemsen
C. van Oeveren
Comb Slotboom
Y.N.M. Kaptein
Angelique van den Dragt

Woonplaats
Vinkeveen
Bodegraven
‘t Loo Oldebroek
Westerhaar
Nijverdal
ELST UT
Westervoort
Vianen
Biddinghuizen
Westerhaar
Akersloot
Tiel
Castricum
Wierden
Doetinchem
Wageningen
Nijverdal
Genemuiden
Zwolle
Tuk
Boven-Leeuwen
Weiteveen
Bovenkerk
Ewijk
Borne
Renkum
Harderwijk
Heemskerk
Harderwijk
Zeewolde
Nieuwkoop
Benschop
Bovensmilde
Wormer
Nes Ameland
Terborg
Hengelo
Bant
Laren (gld)
Ulft
Woerden
Millingen a d Rijn
Alphen aan den
Rijn
Utrecht
Beuningen
Doetinchem
Leersum
Utrecht
Akersloot
Harderwijk

Punten
2.998,62
2.998,13
2.993,83
2.991,60
2.986,86
2.983,36
2.977,45
2.976,26
2.961,73
2.955,84
2.954,34
2.953,44
2.947,31
2.931,57
2.928,65
2.922,41
2.921,41
2.913,30
2.906,03
2.904,66
2.903,86
2.902,61
2.901,98
2.895,56
2.893,72
2.891,61
2.882,68
2.878,79
2.867,84
2.867,48
2.864,53
2.863,68
2.859,06
2.854,92
2.844,78
2.838,26
2.825,51
2.818,42
2.818,19
2.798,02
2.793,90
2.787,97
2.759,11
2.759,03
2.757,78
2.754,23
2.751,11
2.742,86
2.735,63
2.724,28

Geldprijs
€ 500
€ 350
€ 250
€ 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 zijn eind oktober via de bank overgemaakt.
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Criterium der Azen Middaglossingen
Nr

Naam

Woonplaats

St.V 1e

St.V 2e

Ber 1e

Ber 2e

Berg 1e

Berg 2e

1

H. Boertje
vd Hulst-Wiranda
H. Hendriks

Westerhaar
Voorhout
Vinkeveen

993,70
944,35
999,85

941,14
976,54
991,39

954,40
835,29
0

995,35
867,97
999,55

879,10
705,97
999,22

966,79
849,49
981,70

2
3

Prijs

Aangeboden door
Travipharma

Winnaar
H. Boertje

Woonplaats
Westerhaar

Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Travipharma

H. Boertje

Westerhaar

Winnaars Criterium der Azen Middaglossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Totaal

5.730,48
5.179,61
4.971,71

Kampioenschapsponsor:

W.G.H. Peer, Millingen aan de Rijn
A.G. v.d. Walle, Beerta
Comb.de Gunst, 't Harde
Bas Jansen, Zutphen
Jaap Mazee, Ens

Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee”

Niet vervlogen i.v.m. Covid-19 seizoen. Minimale eis van 3 prijzen was niet haalbaar.
Winnaars Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp
Trofee” bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Comb. Bosman, Doetinchem
H. Zwiers, Den Ham
J. Hanssen, Erlecom
G.J. van Vilsteren, Zwolle
Cees Nijdeken, Rijssen

Beste duif afgelopen 3 jaar Middaglossingen
Nr
1
2
3

Naam
H Zwiers
Piet van Straten
Dick Fijn

Prijs
Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Woonplaats
Den Ham
Vianen
‘t Loo

Aangeboden door
Schermer Hoveniers
Schermer Hoveniers

Ringnummer
5-1303219
4-1081722
5-1882204

Winnaar
H Zwiers
H Zwiers

2018
2.980,23
1.926,19
1.877,14

2019
2.961,59
2.913,02
2.798,54

2020
965,97
1.984,87
1.998,18

Totaal
6.907,79
6.824,08
6.673,86

Woonplaats
Den Ham
Den Ham

Kampioenschapsponsor:
Winnaars beste duif afgelopen 3 jaar Middaglossing
bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

H. Wilharms, Westerhaar
Comb. Steenbeek & Zn, De Bilt
B. v Holland en Zn., Ede
John Hartjes, Ulft
Gerard Griffioen, Zevenhoven
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Sponsorprijzen Middaglossingen

Nr.
1

Prijs
Kristallen bokaal

Sponsor
Bouwbedrijf de Groot

Winnaar
H. Hendriks

Woonplaats
Vinkeveen

Zilveren herinneringsspeld
Samsung Galaxy Tab A

Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

H. Hendriks
H. Hendriks

Vinkeveen
Vinkeveen

2

Kristallen bokaal
Samsung Soundbar

Bouwbedrijf de Groot
Stichting Marathon Noord

Mario de Vogel
Mario de Vogel

Bodegraven
Bodegraven

3

Kristallen bokaal
BLT pakket

Stichting Marathon Noord
BioLugecolTeam

Dick Fijn
Dick Fijn

‘t Loo Oldebroek
‘t Loo Oldebroek

4
5

Horloge
Tefal-Easy-Fry

Mike Peereboom juwelier
Stichting Marathon Noord

Comb.Niks
J. Dekkers

Westerhaar
Nijverdal

6
7

Theaterbon t.w.v. 75,00
Theaterbon t.w.v. 75,00

Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

G.van Laar
NJ Koenders

Elst UT
Westervoort

8
9

Dasspeld
Opleermand

Mike Peereboom juwelier
Leo Pronk

Piet van Straten
Combinatie Ter Beek

Vianen
Biddinghuizen

Leo Pronk
Beyers Granen N.V.

H. Boertje
Comb J.Hommes en Znn

Westerhaar
Akersloot

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

Tom en Bianca van Dee
C.J. Schermer

Tiel
Castricum

14
15

Opleermand
Tegoedbon 2 zakken Beyers
voer
Tegoedbon 2 zakken Beyers
voer
Tegoedbon 2 zakken Beyers
voer
Tegoedbon 2 zakken Beyers
voer
Tegoedbon 2 zakken Beyers

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

W. Weerink
Comb. Bosman

Wierden
Doetinchem

16
17

voer Cadeaukaart
VVV
VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

Richard van Rossum
J. Willems

Wageningen
Nijverdal

18
19

VVV Cadeaukaart
VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

Arjan Beens
G. Knol

Genemuiden
Zwolle

20

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

Herman Brinkman

Tuk

10
11
12
13
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Harry Hendriks, Vinkeveen, Kampioen Middaglossing Marathon Noord
Binnen ‘de marathonduivenwereld’ van het Noordelijk deel van Nederland staan verschillende kampioenschappen
hoog op het wensenlijstje van de liefhebbers uit het Noordelijke deel van Nederland. Hierbij horen de
Kampioenschappen bij de Marathon Noord. Middaglossing of Ochtendlossing … deze titels geven aanzien. Iedere
lezer weet inmiddels dat voor het Kampioenschap van de Marathon Noord de eerste gedraaide duif van de twee
bovenste van de inkorflijst telt. Voor de middaglossing zijn dat de vluchten St. Vincent, Dax (Bergerac 1 in het
jaar 2020) en Bergerac. Degene die afgelopen jaar hierin het beste scoorde, was de sympathieke topper uit
Vinkeveen, Harry Hendriks. Hij draaide op de middaglossing een heel stabiel seizoen met veel kopprijzen. Een
waardig kampioen, zoals het niet anders kan binnen de Marathon Noord-competitie.
De winnende liefhebber
De Kampioen van Marathon Noord was de 58-jarige
Harry Hendriks uit Vinkeveen. In het ‘normale’
leven is hij Facilitair Manger Utrecht West bij de
grote zorginstelling Careyn.
Duivensport is verweven in de familie Hendriks.
Harry’s oudere broer heeft laatst weer een herstart
gemaakt met de marathonduiven. Zelf is Harry via
zijn neefjes Harry in contact met postduiven
gekomen en is hij uiteindelijk in 1975 zelf gestart.
In eerste instantie speelde Harry met zijn broer
samen.
Onze topper uit Vinkeveen vertelt: ‘In de jaren
tachtig ben ik overgeschakeld naar de fond. Er
werden fondduiven aangeschaft bij Combinatie
Deurwaren-Pronk te Warmenhuizen. Het heeft mij
een aantal jaren gekost om deze discipline onder
de knie te krijgen. Ik was de eerste in mijn regio
die volledig op overnachtingsvluchten ging spelen.
Toentertijd was er nog weinig kennis over deze
discipline. Ik heb dit mijzelf aangeleerd met vallen
en opstaan. In 1989 en 1990 werden de eerste
successen behaald. Vroege prijzen op St. Vincent
en de 1e prijs op Marseille in de toenmalige
fondclub Amsterdam (nu fondclub Noord-Holland).
Eind jaren negentig ben ik combinatie gaan vliegen
samen met mijn vader en dat ging best goed. Na
het overlijden van pa in 2002 heb ik een aantal
jaren rustig aangedaan, maar vanaf 2007 heb ik de
draad weer serieus opgepakt.’ Bij onze competitie
van de Marathon Noord is Harry zeker geen
onbekende. In 2016 won hij Het Criterium der Azen
bij de Ochtendlossing en De Supercup.
De marathonduiven waarmee Harry’s duivenstam is opgebouwd, zijn duiven met als basis Van Wanroy, Van der
Wegen en van de Gebr. Kuijpers uit Neer. Later kwamen de duiven van Michel Verweij en Peter de Haan, Comb.
Baas-Berg en Tim Hage erbij. Hij heeft verder ook nog een paar duiven van Jos Pepping.
Het vlieghok voor deze duiven is bij elkaar 18 meter lang en staat in een prachtige omgeving van Vinkeveen en de
Vinkeveense plassen.
De Marathon Noord-Duiven
Drie duiven zorgden voor het Kampioenschap Middaglossing van de Marathon Noord van Harry Hendriks.
De eerste topper die heeft gezorgd voor het 1e Kampioenschap is ‘De 662’ van 2017. Deze duivin won de 10e
nationaal St. Vincent. In de Marathon Noord zat deze duif 6e, een teken hoe sterk de competitie van Marathon
Noord is. De vader van ‘de 662’ komt van Jos Pepping. Hij is een zoon van ‘Teun’, die bij Jos de 4e nationaal St.
Vincent ZLU won. De moeder is als eitje bij Tim Hage gehaald. Deze duivin komt uit 1e NPO Tarbes met moeder
‘Tinker Bell’, 1e nationaal Cahors. Wat een goede genen!
De tweede topper won de 30e nationaal Bergerac 1. Bij de Marathon Noord was dit goed voor de 10e prijs. Deze
doffer komt uit twee duiven van Tim Hage. De vader komt uit de topkweker en -vlieger ‘Bruce’ en de moeder
komt uit ‘De Bonte Prinses’, die de 4e nationaal St. Vincent won. Opvallend is dat ‘de Koutersduivin’ van Tim
driemaal kort in de stamboom staat van deze topper. ‘De 604’ won eerder in het seizoen de 41e nationaal St.
Vincent (42e Marathon Noord). Als jaarling won hij al de 4e van Agen in de fondclub Noord-Holland.
De derde medewinnaar van het 1e Kampioenschap Middaglossing is ‘de 848’ van 2016. Hij won de 19e nationaal
Bergerac tegen 6.140 duiven. De 13e prijs bij de Marathon Noord was in deze competitie zijn deel. Een jaar
eerder was hij in de avond thuis van Narbonne. De schemer was inmiddels dusdanig ingetreden dat hij niet op het
hok durfde te vallen, maar dat maakt die prestatie niet minder knap. Hij pakte de volgende ochtend toch nog de
30e nationaal in de ZLU.
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Deze blauwe doffer komt uit ‘King II’, die de 9e nationaal Marseille en 17e nationaal St. Vincent won (beide
vluchten waren loodzwaar). De moeder van ‘de 848’ is ‘Grace’ en ook zij won de 9e nationaal Marseille (alleen drie
jaar later in 2015). Harry heeft ‘Grace’ gekweekt uit een doffer van Verweij-de Haan (Zoon ‘Milos) en een duivin
die voor 50% afstand van de Gebr. Jacobs en de andere 50% is Verweij-de Haan met J. van Schaik. ‘De 848’
wordt door Harry ‘Miquel’ genoemd.
Het seizoen
In 2020 is Harry gestart met 60 vliegduiven
(incl. de jaarlingen). Daarnaast heeft hij 8
kweekkoppels om zijn stam sterk te houden.
Eind maart zijn de duiven gekoppeld. De
duiven hebben een koppel jongen
grootgebracht. Harry heeft de duiven in de
corona-periode zelf afgericht tot Oss en toen
konden ze met de afdeling mee. Harry: ‘Ik
heb de duiven niet verduisterd. Wél heb ik
één hok bijgelicht. Ik zie geen verschil met
het hok wat ik niet bijlicht. Mijn duiven ruien
nooit snel. Op de laatste Bergerac hadden de
duiven nog 7 of 8 oude pennen. Op de laatste
vlucht zijn ze zowel op eieren als op jongen
ingemand.’ Verduisteren en/of bijlichten is
voor Harry’s duiven geen noodzaak om in half
augustus nog te pieken.
In het begin van het vliegseizoen zijn de
duiven dus eerst zelf afgericht en daarna met
de afdelingsvluchten in de vereniging. Ze zijn
ook weleens doordeweeks ingemand bij de
fondclub bij de vereniging van Zaanstreek Noord.
Tot Slot
Harry Hendriks is inmiddels alweer jarenlang een vaste waarde in de kop van de nationale uitslagen. Zowel op de
middaglossing als op de ochtendlossing staat hij zijn mannetje. Dit jaar was aan het slot van het seizoen de focus
op de middaglossing, omdat hij in alle grote spelverbanden er goed voor stond. Bij de Marathon Noord werd hij
uiteindelijk 1e Kampioen. Een prachtig kampioenschap, die met trots kan worden bijgeschreven op zijn erelijst.
Verder werd hij onder andere in het supersterke Samenspel Noord en Zuid-Holland 2e onaangewezen en 1e
aangewezen.
Harry heeft een seizoen achter de rug waar hij met grote trots op terug kan kijken. René en ik willen hem
bedanken voor de leuke ontvangst en het lekkere gebak. En natuurlijk bedankt voor alle info, zodat dit verslag tot
stand kon komen. Tot een volgende keer!!!

Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Mario de Vogel uit Bodegraven,2e kampioen Middaglossing.
Normaal, wanneer ik een verslag ga maken van een overwinnaar van een vlucht of van een kampioen, krijg ik de
opdracht van onze voorzitter, pak ik mijn auto, haal medebestuurslid en vriend Paul vd Boogaard op en maak
vervolgens vele kilometers. Deze keer niet. Mario de Vogel bespaarde mij nu een autorit, ik kan het nu zelfs
lopend af. Mario woont namelijk maar hemelsbreed zo’n 300 meter bij mij vandaan.
Mario de Vogel, geen familie van Piet
de Vogel o.a. bekend van Toppigeons,
is voor mensen die facebook hebben,
zeker geen onbekende. Dit fijne gezin,
bestaande naast Mario verder uit zijn
vrouw Deborah, zijn 5-jarige dochter
Lola en hun 1-jarige zoon Bjorn. Op
de vele foto’s en filmpjes die door
Mario op facebook worden geplaatst,
is te zien hoe gemakkelijk de duiven
wennen aan kinderen. Zij lopen of
kruipen door het hok heen. De duiven
worden vastgepakt als ware het jonge
konijnen en zo worden zij ook
geknuffeld. Het is een genot om dit
eens te gaan bekijken. Kortgeleden
hoorde ik ook dat zij, door de jaren
heen, vele fans hebben gekregen. Dit
verbaast mij niets. Voor hen die het
nog nooit op facebook hebben gezien,
er gaat er een wereld voor je open. Ik
bedoel maar, zo kan het ook.

Wat bracht Mario op de 2e plaats middaglossingen
De drie nationale vluchten middaglossingen zijn tegelijk ook de vluchten die tellen voor dit kampioenschap. Door
Mario zijn in de hieronder beschreven prijzen behaald sector 2.
St. Vincent; 5e nat. met “Lola” 16-1185507 en de 16-1558814 152e nat.
Bergerac 1; 35e nat. met de 16-1558814 en de 17—1278583 158e nat.
(Als bijzondere vermelding bij deze vlucht is, dat hij met zijn 3e en 5e getekende op de plaatsen 2- en 5 nationaal
terug te vinden is.)
Bergerac 2; 37e nat. met de 18-1102038.
(Deze duivin vloog dit jaar op Agen (oude) nog een 49e ZLU, met 6.844 duiven in het concours.)
De liefhebber
Mario is met zijn 34 jaar een benjamin in de wereld van de
duivensport. Begonnen in Woerden, op zijn vijftiende jaar, omdat
zijn buurman ook postduiven had. Negen jaar geleden verhuisde
hij naar Bodegraven. Het eerste jaar bleef hij nog in Woerden lid.
Dit bij de sterke vereniging “De Gevleugelde Vrienden” aldaar.
Gedwongen door zijn onregelmatig werktijden was hetgeen doen
om daar lid te blijven. Dit heeft hem er te doen besluiten om zich
aan te sluiten bij PV de snelvlucht in Bodegraven.
Mario ervaart wel dat er een groot verschil zit in beide
verenigingen. In Woerden ligt de nadruk in Woerden op de ZLU
met daarnaast ook voor enkele liefhebbers de marathonvluchten.
Liefhebbers die hieraan meedoen zijn vaak wat gemoedelijker. De
Snelvlucht is een nationaal inkorfcentrum maar de nadruk ligt op
de overige spelsoorten. Hier wordt dan ook fanatiek en op hoog
niveau gestreden om de eerste plaatsen in de afdeling 5.
De duiven en de accommodatie
Mario is in bezit van 20 vliegkoppels die hij op nest speelt. Deze
koppelt hij eind januari. Van de bewezen vliegduiven legt hij de
eieren over. Dit doet hij dan onder de jaarlingen. Daarnaast heeft
hij 5 kweekkoppels. Deze koppelt hij begin december. In totaal
kweekt hij 40 jongen voor zichzelf en de verder nog voor een
aantal bonnen die hij geschonken heeft. Zijn stam duiven is
opgebouwd met duiven van vele verschillende liefhebbers die
landelijke bekendheid genieten. Dit zijn o.a. comb. Verheij-de
Haan, comb. Niks, Martin Wijtman, Henk Gerritsen, Andre van Boxtel, comb. Baas Berg en Bernard Hanno.
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Als jonge duif gaan ze zoveel als mogelijk de mand in. Dat betekent tevens dus, dat ze ook met de vluchten van
de jonge duiven mee gaan. De oude duiven gaan vanaf april elke week mee op de vluchten. Dit tot twee weken
voor de eerste marathonvlucht. Tussen dit stoppen en het inkorven van deze marathonvlucht brengt hij ze zelf
nog één keer weg. Hij probeert ze bij de eerste vlucht op tien dagen eieren te krijgen. Daarna is het maar net hoe
het uitkomt.
De oude duiven worden twee keer per dag losgelaten. Om 16.00 uur en om 20.00 uur. Hie tussen door krijgen de
jonge duiven de vrijheid. Het voeren van de duiven is vrij simpel. Tot aan twee weken voor de eerste
marathonvlucht wordt de goedkoopste zakvoer van de fa,. Beijers gevoerd. Hierna schakelt hij over op Beijers
“Victory” en Versela Laga “Energie.” Hiernaast krijgen de duiven ook nog eens een geringe hoeveelheid pinda’s
door het voer heen. Het verstrekken van de pinda’s leert Mario ze al in hun geboorte jaar.
De accommodatie waar deze duiven op
gevestigd zijn heeft een totale lengte
van 8 meter en is gemiddeld 1 meter
70 diep. Het hok staat aan de zijkant
van de schuur aangebouwd en met de
voorkant op het noordoosten gericht.
Het heeft een zadeldak en deze
bestaat geheel uit golfplaten. Het hok
staat vrij van de grond. De
doorloophoogte in het bedraagt 1
meter 80. Aangezien uw reporter de
lengte van 1.90 meter heeft, heeft hij
hier al regelmatig een hoofdwond door
opgelopen. En in de loop van de jaren
zijn de meeste haren van zijn hoofd
verdwenen en is dit dus ook gelijk te
zien
Mario heeft zijn hokken grotendeels zelf gebouwd. Hij was vanaf het begin niet tevreden over het klimaat in de
hokken. Menig liefhebber die langskwam, heeft hem goedbedoelde adviezen gegeven. Tenslotte is hij uitgekomen
op het “dozensysteem”. Open aan de voorkant, wel met windbreekgaas en aan de bovenkant dicht. Het ziet er
naar uit dat dit bij hem het beste past en zeker ook bij de duiven. Het bewijs is dit jaar wel geleverd.
Medische begeleiding
De oude duiven worden geënt tegen het paramixovirus. De jonge duiven worden daarnaast ook nog geënt tegen
paratyphus en pokken. Deze enting wordt gedaan door Stephen Göbel. Mario gebruikt de producten van Dr. vd
Sluis en van Travipharma. De duiven krijgen voor het broeden allemaal een geelkuur. Dit wordt herhaald twee
weken voor de belangrijke vluchten. Eén week voor deze vlucht wordt het hok ook nog eens uitgerookt met het
bekende “Koudijs” blokje.
Tot slot
Mario en Deborah bedankt voor de nu al jarenlange vriendschap. Ik hoop dat jullie samen met de kinderen nog
jarenlang plezier en successen mogen beleven aan onze fijne hobby.
Auteur
Pieter Vreeling
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Dick Fijn, ’t Loo, 3e Kampioen Middaglossing SMN 2020
Op het podium staan bij de Marathon Noord is een droom voor veel liefhebbers die in het ‘werkgebied’ van de
Marathon Noord met hun duiven spelen. Er zijn ook liefhebbers die zich niet bekommeren om kampioenschappen.
Ze zijn in de zomer met hun duiven bezig en proberen er het beste van te maken. Als ze tussen de kampioenen
staan, zien ze dat wel na het seizoen. De hoofdrolspeler van deze reportage hoort bij deze groep. Na twee
vluchten op de middaglossing stond Dick Fijn uit ’t Loo er goed voor bij de kampioenen van de Middaglossing van
deze competitie. Hij werd daar door een aantal liefhebbers op geattendeerd. Dick wist wat hem te doen stond
voor de laatste vlucht: Een mooie tijdduif pakken op de laatste vlucht: Bergerac. En wel met één van zijn twee
bovensten van de inkorflijst. Dat lukte hem! Het resultaat was een 3e plaats tussen alle kanonnen van de
Middaglossing van Noord-Nederland. Een kampioenschap om trots op te zijn!
De liefhebber
Dick Fijn (62 jaar jong)
is de hoofdrolspeler van
dit verhaal. Van beroep
is hij timmerman. De
laatste 19 jaar als ZZPer. Via zijn vader is
Dick betrokken geraakt
bij de duivensport.
Dick: ‘Eigenlijk vanaf
dat ik kon lopen liep ik
met mijn vader mee
naar de duiven.’ Zoals
de meeste liefhebbers
werd er eerst
programma gespeeld.
Dit was tot het
overlijden van vader in
2005. Dick: ‘Met pa
samen hebben we veel
gewonnen. We hebben
Olympiade duiven
gehad, voor de
Olympiade in Gran
Canaria. We hadden
twee duiven kunnen
inzetten, maar ik wilde
met één duif nog heel
graag spelen. Helaas … dat ging mis. O ja … Pa en ik zijn ook nog Nationaal Kampioen Midfond geweest.’
Vanaf 2005 is er dus overgeschakeld naar de marathonvluchten. Deze stap werd gezet door duiven van Henk de
Weerd en Koop Kiekebelt erbij te halen. Verder had hij duiven van Gerard Heutink en zn (Dick’s zwager). Gerard
en zijn zoon Arjan hebben overwegend duiven van het soort van Nico Volkens en Sam de Jong. De overstap naar
de marathonvluchten ging gelijk goed. Zo had onze timmerman in 2007 de 2e Beste Marathonduif van Nederland.
Twee jaar terug is Dick’s andere zwager Gerrit Pouwels overleden. Die duiven zijn allemaal naar Dick toe
gekomen. Met deze duiven is Dick ook gaan kweken en hopelijk zal er over een paar jaar blijken dat er een paar
goede kwekers tussen zitten.
De duiven hebben de beschikking over 20 meter duivenhok. De accommodatie is verdeeld over twee hokken van
vier afdelingen. Deze melker uit ’t Loo begint het seizoen op weduwschap en naar de marathonvluchten toe
worden de duiven gekoppeld. Hij heeft de duiven het liefste op een stand van 10 dagen broeden. Maar ook op
jongen van 4 tot 7 jongen gaat het goed. Terwijl doffers het tevens goed willen doen op grote jongen en eieren.
Dick probeert normaal gesproken hele koppels te spelen.
Het seizoen
Het seizoen is Dick gestart met 70 vliegduiven en 15 kweekkoppels. Er worden 90 jongen voor de eigen hokken
gekweekt. Dit ‘grote’ aantal jongen wordt vooral gedaan, omdat Dick in ’t Loo veel last van de roofvogel heeft.
De kweek wordt gestart in de laatste week van januari. Dan worden alle duiven, zonder de oude vliegers,
gekoppeld. De eerste ronde jongen zijn grootgebracht door de jaarlingen. De oude vliegduiven worden later
gekoppeld. Als ze op eieren zijn gekomen, mogen ze 12 dagen broeden. Ze werden daarna gescheiden en
verduisterd. Toen het programma bekend werd, zijn deze oude vliegers naar de vluchten toe gekoppeld. Er is niet
bijgelicht. Toch stonden de duiven op de laatste Bergerac op 7 oude pennen. Vanaf het begin van het seizoen zijn
de duiven wekelijks meegedaan met de afdeling. Tussen de marathonvluchten door wordt er veel gelapt om de
gang en motivatie erin te houden.
Het voer wat de duiven krijgen, komt van het merk Versele Laga. De mengelingen worden gekozen naar het
seizoen. In het marathonseizoen krijgen de duiven ook Koopman All-In-One van Beyers. Daarnaast krijgen ze
vooral tijdens de marathonvluchten snoepzaad, pinda’s, eivoer en TOVO.
Dick probeert zijn duiven goed onder controle te houden. Zo worden ze preventief onderzocht door Nanne Wolff.
Tijdens het broeden krijgen ze een geelkuur en in het seizoen twee weken voor inkorven een geelpil. Het systeem
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van De Weerd wordt het hele jaar gevolgd. Zodoende krijgen de duiven o.a. BS, Parastop (winter en voorjaar),
Ornisol, Vitaboli en Belgasol.
De twee toppers
De beste duif van Dick is ‘de 204’ van 2005. Deze duivin won de 27e nationaal St. Vincent. In de Marathon Noord
was dat goed voor de 14e prijs. Op de tweede Bergerac won deze duivin ook de 14e prijs in de Marathon Noordcompetitie. In sector 3 won zij de 34e nationaal tegen 7.429 duiven. In de stand van Asduif over drie jaar in de
Marathon Noord staat deze duif 3e over de jaren 2018-2020. De vader van deze duif komt van Siem en Karst Kolk
(uit de Bonte Belg) en moeder komt via Gerrit van Eikenhorst van het soort van Cees de Boer uit Stavoren.
Het kampioenschap werd ook gewonnen door de eerste duif van de eerste Bergerac. Dit was ‘de 325’ van 2014.
Deze duivin won in Marathon Noord de 30e prijs en nationaal de 59e prijs. Haar vader is een kleinzoon van ‘de
Samurai’ van Henk de Weerd (1e nationaal Barcelona van Walpot) met een duivin die komt uit het soort van Koop
Kiekebelt en Cees de Boer.
De Beleving
Hoe beleef je de duivensport? Dick: ‘Gedreven en het is verder een heerlijke ontspanning. Ik ben er in de zomer
best druk mee. In de vluchtperiode ben ik best wel heel gedreven.’ Is je gezin betrokken bij je hobby? Dick: ‘Ze
vragen er wel na en de jongste komt weleens even kijken … als het niet lang duurt.’ Heb je andere liefhebbers
waar u mee samenwerkt? Zo ja, wie? Wat doet u samen? Dick: ‘Zwager Gerard en zijn zoon Arjan … we kweken
met enkele koppels samen en met Arjan maak ik af en toe wat kweekkoppelingen samen.’ Wat is er zo mooi aan
de duivensport? Dick: ‘ Ik geniet van het koppelen en het duiven klaarmaken voor de vluchten (lappen e.d.). Ik
wil wel graag vroeg zitten en het liefste 1e, want dat blijft het mooiste. Het mooiste van dit seizoen waren St.
Vincent en de eerste Bergerac (Dax). De duiven kwamen zo mooi en goed. Ik heb daar volop van genoten en was
trots op de prestaties.’
Tot Slot
Samen met Mike heb ik met plezier Dick bezocht voor de Marathon Noord. Deze bescheiden liefhebber geniet echt
van de duivensport en dat straalt hij ook uit. Hij is in de sport ook actief als (mede-) organisator van de
taartvuchten. Dit doet hij al 15 jaar samen met een groep vrijwilligers.
Dick bedankt voor de leuke ontvangst en hopelijk gaan we elkaar vaker tegenkomen!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Henk Boertje, Westerhaar, wint Criterium der Azen ML bij Marathon Noord 2020
Het Criterium der Azen van de Marathon Noord is een competitie waar van drie vluchten de bovenste twee duiven
van de lijst beiden tellen voor het kampioenschap. Voor de middaglossing tellen St. Vincent, Dax en Bergerac. Dax
werd in 2020 teruggebracht naar Bergerac. Dit seizoen hadden we dan ook tweemaal Bergerac. Het is een
moeilijk kampioenschap. Toch zijn er ieder jaar liefhebbers die alle zes de getekende pakken. In 2020 waren dat
twee hokken. Het beste van deze twee was Henk Boertje uit Westerhaar, die kampioen Criterium der Azen van de
Marathon Noord werd. Een puike prestatie.
De liefhebber
De 66-jarige Henk Boertje is
binnenkort met pensioen en altijd
actief geweest als
betonijzervlechter en timmerman.
Zijn duivenloopbaan is voor altijd
geslaagd door het winnen van St.
Vincent enkele jaren terug. Ruim
een jaar later won hij in de
afdeling Dax. Henk, hoe begon je
met je duivenhobby? De man uit
Westerhaar: ‘Als jong jochie liep ik
met mijn oom mee op de hokken.
Enkele jaren later (in 1977), ben ik
als 23-jarige, voor mezelf
begonnen met duiven. De eerste
duiven waren gekregen duiven …
boerenduiven zal ik maar zeggen.
Ik had 10 vluchten meegedaan en
nooit prijs gevlogen. Op een zware
vlucht vloog ik met de oude duiven
een prijsje. Bij de jonge duiven
won ik op Noyon een prijs bij de
eerste 10. De buurman zei
toentertijd: ‘Je wordt nog een keer
Generaal Kampioen.’ Onze vereniging had 60 leden. Later kwamen wat Janssen-duiven erbij via A.Visser-Pijl uit
Lemmer bij de gekregen boerenduiven. Visser-Pijl was een tophok in die jaren. Een man die me werkelijk goede
duiven heeft gegeven. In 2003 werd ik Generaal Kampioen. De buurman kreeg tientallen jaren later gelijk. In
2009 is Henk overgeschakeld naar de grote fond.’ Het duivenhok is heden ten dage ongeveer 7 meter groot en
opgedeeld in twee afdelingen. Henk vertelt over zijn huidige stam: ‘Mijn duivenstam bestaat nu uit duiven van
Gebr. Limburg, Gebr Löwik, Henk Wegh, Jelle Jellema en uit mijn eigen ‘Oude 69’. Deze duif is in ons dorp nog
steeds bekend. Ik ben dit seizoen met 20 koppels duiven begonnen voor de middaglossingsvluchten. Verder heb
ik 5 kweekkoppels. De St. Vincent-duivin en Dax geven goede duiven, vooral de St. Vincent-duivin.’
Welke duiven deden het?
Op St. Vincent had Henk 9 duiven mee en 6 duiven had hij in de prijzen. Zijn eerste twee duiven waren ook zijn
eerste twee duiven van de lijst (de duiven die tellen voor het Kampioenschap van de Marathon Noord). In deze
competitie won zijn eerste duif de 36e prijs. Dit was ‘De 545’ van 2018. In sector 3 won deze duivin de 63e nat
tegen 2.958 duiven. Als jaarling won ze ook al twee prijzen. Haar vader is ‘de 077’ van 2016 (doffer uit ‘de
Franse’) met een duivin die enkele jaren terug de 4e Duifkampioen was van Marathon Noord. Deze moeder komt
uit de 1e nationaal St. Vincent met ‘De Stille’ (Löwik met Henk Wegh).
De tweede duif van St. Vincent won binnen de Marathon Noord de 109e. Dit was ‘de 045’ van 2017. Deze duivin
won de 236e nat. tegen 2.958 duiven. De vader van deze puntenpakker voor de titel Criterium der Azen is ‘de 79’
van 2012. Hij komt uit ‘De Oude 69’ met een duivin van Gerrit Vedder (soort Gebr. Limburg). De moeder van ‘de
045’ is de Dax-duivin (1e NPO afdeling). Deze Dax-duivin komt uit een doffer van Gebr. Löwik met een Jellema,
die is ingeteeld naar Zwart Goud.
De tweede vlucht werd Bergerac i.p.v. Dax. Dit in verband met de warmte begin augustus in West-Europa. Henk’s
eerste duif won in de Marathon Noord-competitie de 31e. Dit was ‘de 077’ van 2016. Hij is de vader van de eerste
duif van St. Vincent en in het slotwoord wordt hij nogmaals aangehaald. In de sector won ‘De 077’ de 64e
nationaal tegen 1.936 duiven. De tweede aangetekende duif won in Marathon Noord de 96e prijs. Deze duif is ‘de
893’ van 2017. Nationaal won deze doffer de 228e tegen 1.936 duiven. Deze man was in 2019 voorop op Dax en
ging nu als 1e getekende de mand in. Hij komt uit ‘de Löwik-doffer’, wat een topkweker is, met een duivin van
Van der Walle uit Beerda.
De laatste vlucht was traditioneel vanuit Bergerac. Henk won met zijn eerste geklokte aangetekende duif de 82e
prijs met ‘de 041’ van 2017. Dit was in sector 3 goed voor de 376e nat. tegen 7.429 duiven. Deze doffer wordt
‘De Krantvreter’ genoemd, omdat deze duif de krant om de broedschaal verscheurt voor nestmateriaal. ‘De
Krantvreter’ komt uit een Zoon van de Löwik-doffer met ‘De Ingeteelde Jellema’ naar ‘Zwart Goud’. De moeder
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van ‘De Krantvreter’ stond zelf op teletekst van Orange. Deze Orange-topper komt uit ‘de Oude 69’ met een
duivin van Gerrit Vedder (soort Gebr. Limburg).
De tweede duif won in de competitie van de Marathon Noord de 156e prijs met ‘de 324’. Deze jaarling won in de
sector de 903e nat. tegen 7.429 duiven. Het was Henk’s 4e duif. Dit talent komt uit de Asduif over 3 jaar van de
Marathon Noord (2017-2019) van Henri Wilharms met een duivin van het soort van Jan Jasper en Koos
Steenbeek.
Tot Slot
Heb je nog een leuke anekdote óver dit jaar, Henk? Henk: ‘Op de eerste Bergerac had ik een doffer van 4 jaar
voorop de 16-077 (uit ‘de Franse’) en die had ervoor nog niets gedaan, maar ik zag wat in hem. Dat geduld werd
beloond. Zijn vader, ‘De Franse’, was ook een bijzondere. In hem had ik ook altijd vertrouwen. Ik zei tegen mijn
broer: Dat wordt een goede. De eerste marathonvlucht was ik hem al verspeeld. Ik had dus geen gelijk … geen
goede geweest. Na een jaar kreeg ik een opvangkaart uit Frankrijk. Die ga ik niet ophalen … een week later zat hij
ineens in het hok toen ik thuiskwam van het werk. Ik ben hem weer gaan spelen. De eerste vlucht kwam hij een
dag later. Uiteindelijk beterde hij zijn leven en was hij driemaal mijn eerste van St. Vincent. Hier heb je weer een
goed voorbeeld van motivatie, wat ik heel belangrijk vind en wat ik probeer te stimuleren. ‘De Franse had een
broedbak middenin. De doffer boven hem dook iedere keer de onderste bak in. Dat pikte ‘De Franse’ niet en die
ging zelfs van zijn eigen nest af om zijn bovenbuurman in de onderste bak eruit te knikkeren. Dan ging hij weer
op zijn eigen nest zitten broeden.’
Een prachtig verhaal … Henk bedankt voor je goede bijdrage aan dit verslag en mede namens Mike bedankt voor
de prettige ontvangst en gezellige ochtend.
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen

26

Harold Zwiers, Den Ham, heeft in ‘De Jonge Deugniet’ de Asduif over 3 jaar
2020 was een bijzonder goed seizoen voor Harold Zwiers uit Den Ham. Het hoogte punt was de 1e nationaal
Bergerac van heel Nederland tegen ruim 25.000 duiven. Deze waanzinnig goede duivin won eerder in 2020 nog
twee kopprijzen: De 19e Limoges tegen 2.068 duiven van Afdeling 9 Oost-Nederland en enkele weken later pakte
ze de 9e nationaal Perigueux in sector 3 tegen 8.064 duiven. Naast deze topduivin had Harold nog een topper.
Deze topper was over de laatste 3 seizoenen de Beste Duif op de Middaglossing van de Marathon Noord. Het is
‘De Jonge Deugniet’. Deze doffer was in 2018 al Duifkampioen van de Marathon Noord. Hoe kreeg deze doffer dat
voor elkaar? Dat leest u hieronder …
De Jonge Deugniet
Met de ‘Jonge Deugniet’ (‘De 219’ van
2015) had Harold de Asduif over 3 jaar op
de 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 2018 in de Marathon Noord de 43e
St. Vincent, de 19e Dax en de 43e
Bergerac. In 2019 won hij de 61e St.
Vincent, de 16e Dax en de 62e Bergerac.
In 2020 kwam daar de 83e Bergerac I bij.
Hij versloeg over drie jaar ‘De 722’ van
Piet van Straten en ‘de 204’ van Dick Fijn.
Nationaal in sector 3 pakte ‘De Jonge
Deugniet’ de laatste jaren o.a. de 38e
nationaal Dax, 40e nationaal Dax, de 98e
nationaal St. Vincent en de 136e nationaal
Bergerac. Hij liet zien meerdere keren kop
te vliegen. Hij is op weduwschap gespeeld, zodat hij normaal gesproken makkelijker de drie vluchten voor de
Marathon Noord kan spelen.
Het seizoen
Harold is het seizoen begonnen met 140 vliegduiven. De 20 kweekkoppels zijn voor het sterk houden van de stam
en het uitproberen van nieuwe koppelingen gekruist aan zijn eigen goede stam.
De duiven zijn dit jaar op 2 januari gekoppeld. Vanaf de start van het seizoen zijn de vliegers wekelijks mee
geweest. Ze zijn ook tweemaal vrijdagmiddag ingemand in Hank voor een vlucht van zo’n 550 km met één nacht
mand. Harold: ‘De duiven zijn tot half juni verduisterd en vanaf de langste dag bijgelicht. Ik heb de dag telkens
wat langer gemaakt (elke week een kwartier erbij). Op het laatst is het licht van half 5 in de ochtend tot 12 uur in
de avond. Het gaat wel met behulp van een dimmer, zodat het langzaam donker wordt.’
Hoe en wat voer je, Harold? De crack uit Twenterand: ‘Tijdens het vliegseizoen begin ik met de duiven te voeren
in potjes in hun broedbakken. Daar begin ik 4 weken voor het marathonseizoen mee. Het voer is afkomstig van
Beyers. De mengelingen zijn de basismengeling Jellema Sport aangevuld met gerst, paddy en Wal Zoontjes. Naar
de vluchten toe gaat dit aangevuld worden met de energie mengeling van Beyers. De laatste 3 dagen voor
inkorving worden de duiven goed opgevoerd met vetrijke zaden, pinda’s, zonnebloempitten, hennep en snoepzaak
e.d. De mengeling die ze dan voorgeschoteld krijgen, is van Beyers (Jellema Sport en Jellema Energie). Al met al
krijgen de duiven voldoende mee in hun reservetank en kunnen ze het zwaardere werk aan. Hierbuiten krijgen ze
mineralen, grit en veel natuurlijke producten van de firma DHP en zeker ook veel knoflook en ui.’
Harold geeft de voorkeur aan bijproducten voor medicijnen. Harold: ‘Ik gebruik veel producten van DHP. O.a. de
mineralen mix emmers wat ze elke dag krijgen. Colinol, Broncho Vital, CPM, thee van knoflook, tijm en ui en soms
brandnetel wat ik zelf maak en Vispru-Min Mineralen van Backs. Ik heb zelfs de laatste twee jaar niets tegen het
geel gegeven.’
Tot Slot
Als je op zoek bent naar hokken met veel topduiven, dan ben je in Den Ham bij Harold Zwiers aan het juiste
adres. In dit verslag heeft u kunnen lezen over ‘de Jonge Deugniet’ en eerder bij Bergerac al over ‘Robin’. Harold
is ook nog eigenaar van ‘Red Dawn’, 1e nationaal Perigueux, en ‘Het Veens Blauwtje’ (Beste Bergerac-duif van
Nederland in de periode 2016-2018). Kortom kwaliteit te kust en te keur. We zullen in de toekomst nog veel van
onze man uit de gemeente Twenterand blijven horen.
Harold, tot de volgende ronde en bedankt voor de heerlijke appeltaart … ook namens Mike.
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Prijzenschema Stichting Marathon Noord Jaarlingen Ringen Race 2021
Hieronder het prijzenschema. Dit prijzenschema geldt voor de laatste middaglossingvlucht welke telt voor
Marathon Noord 2021. (Bergerac ??)
Hieronder nogmaals het reglement van de ringenrace.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het maakt niet uit of de deelnemer deelneemt aan de ochtend- en of middaglossing.
De duiven hoeven niet bij de eerste 2 getekende te staan op de vlucht.
De ringen kosten 10 euro per 4 stuks.
Per hokcoördinaat mogen er maximaal 1 set van 4 ringen besteld worden.
Zoals gebruikelijk bij ons wordt de inleg min de kosten vervlogen op de vlucht in 2021. Wellicht aangevuld
door sponsorprijzen.
De ringen worden door ons op uw naam gezet.
De ringen worden door ons beschikbaar gesteld vanaf 1 februari.
De ringen kunnen bij inschrijving worden besteld.
De ringen worden na inschrijving aan u verzonden.
Aan de competitie kunnen alleen ringen deelnemen die aan het lidnummer zijn uitgegeven. Ringen van
derden mogen dus niet deelnemen onder een ander lidnummer.
In alle gevallen waarin door de spelregels niet is voorzien beslist het bestuur. Hiertegen is uitsluitend
beroep mogelijk bij het bestuur van Stichting Marathon Noord.
Voor het eindresultaat is de Nationale uitslag bindend.
Mocht de vlucht worden afgelast en of niet doorgaan, gaat de prijzenpot naar het volgend jaar.
Overtreding van de spelregels of niet nakomen van de verplichtingen kan gehele of gedeeltelijke
beperkingen met zich meebrengen of leiden tot uitsluiting voor nader te bepalen tijd, dat ter beoordeling
van de organisatie.
De organisatie behoudt zich het recht voor overtreders van de spelregels met naam en toenaam te
publiceren en eventueel gewonnen gelden niet uit te keren.

Prijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bedrag
€5
€ 5
€ 5
€ 100
€
€ 75
€ 75
€5
€5
€5

Prijs
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bedrag
€5
€5
€5
€5
€5
€5
€5
€
€

Prijs
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Prijs
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Ochtendlossing sponsors
Vluchtsponsors
Barcelona

Perpignan

Narbonne

Kampioenschap
Ochtendlossing

Criterium der Azen

Duifkampioenschap
over 3 jaar

Supercup

Extra prijzen
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Comb. Kroon-Erren winnen Barcelona bij Marathon Noord
In 1989 is de combinatie Jos Kroon en Jan Erren ontstaan. Jos, al ruim 55 jaar actief in de duivensport, had een
eigen (kippen)bedrijf en is al een aantal jaren afgekeurd. Jan werkt in Nijmegen als portier in ploegendienst en zit
sinds 1980 tussen de duiven. De hokken op het erf van Jos zijn in al die jaren wel eens verplaatst en uiteindelijk
zijn er nieuwe hokken bijgekomen maar nu staat er een prachtig L-vormig hok. Vanaf de start van de combinatie
is er met groot succes deelgenomen aan alle programmavluchten. Vele kampioenschappen op verschillende
disciplines zijn er in al die jaren gewonnen.
Tot 2017 heeft men dan ook
deelgenomen aan het gehele
programma incl. middaglossing en
ZLU. De nadruk lag de laatste jaren al
wel meer op de eendaagse vluchten.
Zoekende naar nieuwe uitdagingen
spelen zij sinds vorig jaar alleen nog
de ZLU vluchten.
De vliegploeg bestond aan het begin
van dit seizoen uit 60 voornamelijk
duivinnen op nest en 40 doffers op
weduwschap met de partners thuis.
Daarnaast nog een hokje met
taartjongen van 2019. Jos en Jan
vullen elkaar echt aan en samen
verzorgen ze de duiven. Omdat Jan in
ploegendienst werkt doet Jos de
verzorging als Jan aan het werk is. Als
Jan vrij is dan doet hij de verzorging. Dat ze elkaar hierin goed aanvullen moge duidelijk zijn. Elke vlucht
evalueren ze samen onder het genot van een kop koffie aan de keukentafel.
Seizoen 2020
Ondanks de corona zijn ze de laatste week van maart begonnen met de duiven af te richten door ze wekelijks 1x
weg te brengen naar Zuid-Limburg. De verduistering heeft wel veel langer plaats gevonden dan andere jaren.
Toen de vluchten begonnen zijn de duiven in hun vereniging 2x meegegeven naar Gronsveld en 1x zijn de duiven
naar Vervins geweest alvorens ze wekelijks zijn gaan inkorven in Hank. Met meer dan 2000 km in de vleugels zijn
de duiven aan hun ZLU programma begonnen. Naast het feit dat zowel de nestduiven als de weduwnaars 1x per
dag trainen bij huis, worden de laatste week voor inkorving de nestduiven dagelijks 20 km weggebracht (naar het
werk van Jan). Dat dit de ene week in de ochtend kan zijn en de andere week in de middag afhankelijk van de
dienst van Jan.
De winnares 16-1309661 Malika.
Over de lossing, de omstandigheden en de zwaarte van de vlucht is al veel geschreven. Ook voor Jos en Jan was
het een lange dag wachten alvorens Malika om 17.18 uur arriveerde. Het is jammer dat Jos haar niet zag
aankomen. Zijn vrouw belde met de vraag of Jos de was van de waslijn wilde afhalen. Toen hij achterom keek zat
ze al op de klep. Na 3 redelijke prijzen op de middaglossing pakte ze vorig jaar op haar debuutvlucht bij de ZLU
vanaf St.Vincent al een 61e nat. Nu met een 6e nat. Barcelona en de overwinning bij Marathon Noord vliegt
Malika zich helemaal in de kijker. Overigens is het op de hokken van de combinatie opvallend dat de betere
duiven op de middaglossing het tot nu toe laten afweten op de ZLU vluchten. De kopprijzen worden gepakt door
de duiven die het op de middaglossing veel minder deden.
Door de vriendschap met Gerard Kok worden er al
enige jaren volop duiven geruild. Zo zijn ze in het
bezit gekomen van o.a. bloedlijnen van Arjan Beens
en K. Kiekebelt. Via Leo van der Waart hebben ze
o.a. een dochter en zoon van zijn 1e Nat Bergerac
2008. Hun eigen ingeteelde Jeu Vervuurt lijn zorgt
ook voor hele goede nakomelingen. Alle
bovengenoemde lijnen vinden we ook terug in de
afstamming van Malika.
De vader van Malika is de 13-1919037 en vloog zelf
o.a. een 61e nat. St.Vincent middaglossing en ook
een 248e nat. Dax. Hij komt uit een klz. van
Ramona. Ramona was zelf een echte topvliegster
met 12 overnachtprijzen o.a. een 31e nat. Barcelona
en een 33e nat. Tarbes en kweekduif op haar beurt
is weer de moeder van de Jonge Ramona die de 1e
nat. asduif middaglossing werd over de jaren 2015-
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2016 en 2017. Verder zien we aan vaderskant van Malika dan de zoon en dochter terug van de 1e nat. bergerac
2008 van Leo van der Waart.
De moeder van Malika 14-1493751 hebben de mannen gekregen van Gerard Kok uit IJsselmuiden. Deze duivin
zorgt inmiddels voor meerdere goede nakomelingen en ook volle zusters van haar hebben hun kweekwaarde meer
dan bewezen. Niet verwonderlijk ook als je verder kijkt in de afstamming. De moeder van 14-751 komt uit het
allerbeste van K. Kiekebelt met de 1e nat. Ruffec en 1e Limoges in de afstamming. Grootvader van Malika komt
uit een volle zus van Miss Gijsje van Arjan Beens. Wat nakomelingen uit deze lijn presteren wordt wekelijks
indrukwekkender.
Op het moment van uitwerken van dit verslag zie ik dat ze ook op Perpignan (Rieux-Minervois) weer een knal
vroege duif draaien. Uit een andere zus van moeder Malika pakken ze nu (voorlopig de 30e nat.) hun Panthea 141716826 die vorig jaar ook reeds een 36e Nat. Perpignan vloog. Het is wellicht makkelijk gezegd en geschreven
maar om dan maar de woorden van Jan te gebruiken het gaat dus echt alleen maar om de goede duiven.
Succes komt niet aanwaaien en zeker niet met de omstandigheden waarin we de laatste weken te maken hebben.
In het seizoen spenderen de mannen samen 8 tot 10 uur per dag aan de verzorging van hun kolonie. Een hele
opgave maar als je dan zulke mooie prestaties weet te behalen is het loon naar werken.
Jos en Jan nogmaals proficiat het was ondanks de hitte een gezellige middag en wellicht tot snel.

Auteur
Mike Freriks

Winnaars Barcelona bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Pieter Woord, Urk
Frank Hage, Woerden
Coen van Haarlem, Terborg
Willem Kuijt, Lunteren
Cees van der Laan, Castricum

Uitslag Barcelona 2020
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
Comb Kroon Erren
A. Pastor
H Zwiers
John Hardebol
Ton Willems
Jelle Jellema
P.J. Westerlaken
Bas Jansen
H. Kalter
Kees Droog
N.C. Volkens
C. van Oeveren
N.J.Tetteroo
Gerard Griffioen
C. van Oeveren
N. de Fouw
Wim Derksen
Paul van den Boogaard
A. Pastor
J.W.H. Janssen
Gerard Schalkwijk
Comb. van Tilburg
P.J. van Schaik
W.F.A. Kaag
Levi van der Weijden

Woonplaats
Ven-Zelderheide
Amsterdam
Den Ham
Castricum
Balgoij
Nijverdal
Veenendaal
Zutphen
Ijsselmuiden
Andijk
Bergen (N.H.)
Leersum
Purmerend
Zevenhoven
Leersum
Bant
Almelo
Kamerik
Amsterdam
Groesbeek
Lopik
Nieuw-Vennep
Benschop
Schoorl
Hoogkarspel

Afstand
1216597
1272272
1307241
1282020
1218011
1293196
1241880
1265215
1307301
1312741
1296059
1241302
1282907
1245793
1241302
1324074
1297027
1239335
1272272
1221930
1224198
1251897
1226910
1300178
1306613

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

Ringnr
6-1309661
6-1397402
5-1303266
6-1441826
4-1732976
7-1732376
4-1733445
6-1256143
7-1670438
4-1839865
6-1412558
6-1331552
5-1559885
5-3543762
6-1331540
4-1498114
4-1523056
5-1705588
6-1413757
4-1724014
6-1340019
6-1399376
5-1734147
8-1784142
6-1430566

Aankomst
17:18:03
18:42:41
21:08:06
20:49:40
19:32:24
21:15:50
20:29:07
06:37:03
07:30:07
07:39:55
07:19:44
06:18:27
07:35:23
06:53:10
06:53:38
08:43:59
08:15:20
07:12:13
08:05:46
07:06:30
07:12:21
07:54:13
07:33:29
09:06:10
09:17:10

Snelheid Punten
801.951 1.000,00
14:54:51
999,99
16:36:33
999,97
16:49:39
999,94
16:52:23
999,90
17:01:50
999,85
17:19:16
999,79
02:58:02
999,72
02:58:29
999,64
03:01:30
999,55
03:02:10
999,45
03:09:19
999,34
03:34:15
999,22
03:38:26
999,09
03:44:30
998,95
03:51:23
998,80
03:56:33
998,64
04:05:33
998,47
04:17:56
998,29
04:21:35
998,10
04:24:36
997,90
04:31:51
997,69
04:42:21
997,47
04:43:27
997,24
04:46:24
997,00
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Attractie 1 Barcelona
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Ton Willems
N.C. Volkens
N.J.Tetteroo
C. van Oeveren
N. de Fouw
Paul vd Boogaard
J.W.H. Janssen
Comb. van Tilburg
P.J. van Schaik

Woonplaats
Balgoij
Bergen (N.H.)
Purmerend
Leersum
Bant
Kamerik
Groesbeek
Nieuw-Vennep
Benschop

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

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Levi van der Weijden
Benno Kastelein
H. Leeftink
Pieter Woord
Piet Eeuwes
H.Elsweyer
Comb van Bekkum
Herman Brinkman
G. Rigter

Woonplaats
Hoogkarspel
Hengelo
Nijverdal
Urk
Huissen
Borken Burlo
Geldermalsen
Tuk
Amstelveen

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 40

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

Naam
H Zwiers
John Hardebol
Jelle Jellema
H. Kalter
Kees Droog
C. van Oeveren
Gerard Schalkwijk
G. Rigter

Woonplaats
Den Ham
Castricum
Nijverdal
Ijsselmuiden
Andijk
Leersum
Lopik
Amstelveen

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

Nr
9
10
11
12
13
14
15

Naam
Y.N.M. Kaptein
A.J. v Amerongen
Willem Mulderij
R. Timmermans
Heikamp& v.Doorn
Levi vd Weijden
W.H. Murk & Zoon

Woonplaats
Akersloot
Bunnik
Vinkenbuurt
Schellingwoude
Zetten
Hoogkarspel
IJsselstein

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 25

Gewonnen extra prijzen Barcelona
Nr.
1
2
3
4
5
10
46

Prijs
Kristallen bokaal
Vispakket
Vleespakket
DHP Cultura pakket
Travi-basic pakket
Doos bloembollen
Versela Laga pakket
Zak Voer

Winnaar
Kroon-Erren,Ven-Zelderheide
Kroon-Erren,Ven-Zelderheide
Arie Pastor,Amsterdam
Harold Zwiers,Den Ham
John Hardebol,Castricum
Ton Willems,Balgoy
Kees Droog,Andijk
Th. & B. Burgers,Weurt

Aangeboden door
Pigeoncom.com
Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp
DHP Cultura
Travipharma BV
Louis Vollebregt
Versele Laga NV
Harjac B.V.

Vluchtsponsor:
E-bike/fiets poule
3

Geldprijs € 783,33

Harold Zwiers,Den Ham
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Jurrian van Amerongen wint met September Girl Rieux-Minervois 2020 Marathon Noord
Wanneer wij de oprit op komen loopt Jurrian ons al tegemoet. Hij heeft zijn jongen net ingekorfd voor een
oefenvlucht. Maar er zit nog een jong in de mand… één van de twee jongen van September Girl, de overwinnares
van Perpignan/Rieux-Minervois. Hij legt uit dat hij het andere jong al in het hok had laten zitten en de tweede er
bij de inkorving heeft uitgevist. De reden is simpel… September Girl is die middag verkocht naar het buitenland en
zit dus niet meer op de hokken. Dit waren de enige twee jongen die hij dit jaar van haar heeft.
Opluchting en verdriet liggen hierbij dichtbij elkaar.
Eigenlijk wilde hij de duivin niet verkopen, maar op een
gegeven moment zijn de risico’s te groot. Ook moeder
Ineke is erg blij dat de duif er niet meer zit. Want Jurrians
duiven zitten bij haar op het erf in mooie ruime hokken.
De liefhebber
Jurrian voorstellen is bijna niet nodig in de Marathon Noord
familie. Hij won al eens de Supercup, Criterium der Azen
en werd al eens 2e kampioen ochtendlossingen. Ook won
hij in 2018 Nationaal Pau met de Laura Pau. Op de
ochtendlossingen is hij in Nederland één van mannen waar
altijd rekening mee wordt gehouden. Gedreven, vol
energie en passie beleeft hij zijn sport. De weken van de
marathonvluchten beschrijft hij als het in de lucht houden
van allerlei ballen. Werk, gezin en de duiven. Pas als hij zit
te wachten op de duiven valt er rust op hem en kan hij
genieten van de aankomsten. Ook nadien, want tijdens het
doen van zijn relaas zit hij nog te wippen op zijn stoel van
vreugde en spat het plezier uit zijn ogen.
September Girl
Deze duivin is uit het ei gekropen bij Richard Kuijer uit
Maarssen in September 2016. Bij Richard zagen wij dat dit
soort duiven enorm kunnen uithalen op de Marathon.
Richard, ochtendlossing kampioen in 2019 bij SMN, is dus
samen met Jay Lissenberg onderdeel van het drietal wat
veel samendoet. Veel contact onderling en samen kweken.
In Midden- en Noord-Nederland weten we allemaal wat
daar de resultaten van zijn. Dit was in haar vliegbestaan
de 5e vlucht waar ze aan deelnam. Als jaarling (9 maanden oud) 39e nationaal Agen, daarna een 4e nationaal
Agen in 2018. In 2019 een 53e nationaal Pau en een 139e nationaal Perpignan. En dan in 2020 een 1e nationaal.
De vader van September Girl is de Schone Strik, een overwegend Van der Wegen-doffer via Ben de Keijzer, Cor
Blokdijk, Martin Vinkenborg en Erwin van Wijk. De moeder van deze doffer (van Erwin van Wijk) is ook de moeder
van ‘Laura Pau’, de 1e nationaal Pau 2018. De vader van deze doffer is een halfbroer van ‘Het Blokje’, 1e
nationaal St. Vincent bij Cor Blokdijk en halfbroer van de beroemde ‘Dakhaas’ van wijlen Benno de Vries. De
moeder van ‘September Girl’ is ‘Marseille Queen’ van Jurrian. Deze duivin won o.a. de 15e en 55e nationaal
Marseille. Ze komt uit een Van Houten-Van Tuyl doffer (Kleinzoon 1e internationaal Barcelona, ‘Nellie’) met een
Vinkenborg-duivin, die o.a. de 57e nationaal Bergerac en de 57e nationaal Perpignan won.
Deze duivin is maar 3 keer ingekorfd geweest
tot maximaal 280 km in 2020. Daarna alleen
nog in het ritme gehouden met het zelf
wegbrengen. Want daar is Jurrian een fanaat
in. Voordat hij gaat werken in de Slagerij bij de
Makro in Vianen brengt hij de duiven meerdere
keren per week nog een 70-80 kilometer weg.
Bij een vroege dienst is hij dan rond 04.15 op
de hokken op de duiven te pakken en de duiven
zijn meerdere malen gelost met grondmist of
opkomende zon. Hij doet dit om zijn gezin te
ontlasten, zodat hij ‘s middags en ‘s avonds
meer tijd met hen kan doorbrengen.
Perpignan/Rieux-Minervois
Op deze vlucht had hij 4 duiven mee. Waarom
maar 4… Hij had op Pau 23 duiven mee en op
Agen 35. Die van Pau zijn doorgespeeld op
Narbonne met een aantal van Agen. Die kon hij
dus 2 keer spelen. Voor Barcelona en Perpignan had hij een paar extra’s achtergehouden om dan in te korven. De
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uitslagen op Pau en Agen waren erg goed en dus was de hoop op een goede uitslag aanwezig. Uitgerekend had hij
al dat hij voor 12.00 moest draaien om heel vroeg te zitten. Als dan een dik uur voor die tijd de klok zijn piepjes
geeft, dan is de vreugde groot.
Dit en datjes
Het glas is altijd halfvol bij Jurrian. Door tomeloze inzet, een goed stel duivenvrienden en de inzet van moeder
Ineke en het begrip van vriendin Laura en de kinderen kan Jurrian aan de top van de duivensport meedraaien.
Hij heeft enorme bewondering voor mannen als Jelle Jellema en diens uitslagen. Erg nieuwsgierig is hij of hij ook
in de kampioenschappen hoog geëindigd is. Op dit moment weten wij dat nog niet, wij denken echter van wel.
Want dit was echt een topjaar. Hij pakt bijvoorbeeld 5 van de 6 getekenden op de ochtendlossingen, en 3x vroeg
op deze vluchten. Mocht dit zo zijn, dan kunt u op of in dit medium nog een verslag verwachten over deze topper
uit Bunnik.
Auteur
Arjan van Gent

Winnaars Marseille bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Harry Hendriks, Vinkeveen
Pieter Woord, Urk
John Hardebol, Catricum
Seven van Houten, IJsselstein
Bernard van der Horst, Groesbeek

Uitslag Rieux Minervois 2020
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
A.J. van Amerongen
Piet Eeuwes
Comb Kroon Erren
Jelle Jellema
C. van Oeveren
Dirk & Elitsa Veldhuis
C.J. Schermer
John Laan
Verweij- de Haan
John Laan
Comb. van Tilburg
G.J.A. de Klerk
Comb van Bekkum
Verweij- de Haan
Tim Hage
C.J. van der Laan
R. Koeman-Kok
J.P.L.Vermaas
J.A.M. de Jong
John Hardebol
B. Homma
Willem Mulderij
R. A. M. de Jong
G. Neijzing
S. de Jonge

Woonplaats
Bunnik
Huissen
Ven-Zelderheide
Nijverdal
Leersum
Diemen
Castricum
Beverwijk
Mijdrecht
Beverwijk
Nieuw-Vennep
Almere-Buiten
Geldermalsen
Mijdrecht
Woerden
Castricum
Wormerveer
Heemskerk
Roelofarendsveen
Castricum
Balk
Vinkenbuurt
Roelofarendsveen
Zaandam
Nieuw
Amsterdam

Afstand
995733
993530
972417
1048885
998085
1023149
1043625
1035335
1008064
1035335
1010660
1032929
978020
1008064
994389
1042963
1036954
1038847
1002403
1040898
1091873
1071067
1002293
1035340
1095370

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

Ringnummer Aankomst Snelheid Punten
6-1352480
10:57:50 846.833
1.000,00
6-1290633
12:23:03 07:18:38
999,99
4-1716826
12:51:30 08:13:29
999,97
7-1732401
14:48:54 08:35:18
999,94
8-1701474
14:09:55 08:59:49
999,90
7-1135968
15:03:37 09:22:11
999,85
7-1173183
15:43:58 09:36:56
999,79
8-1012141
15:36:50 09:40:10
999,72
8-1750807
15:05:12 09:42:37
999,64
7-1176755
15:53:31 09:56:51
999,55
6-1399374
15:22:54 09:57:05
999,45
7-1116148
15:51:17 09:57:37
999,34
6-1335611
14:58:36 10:13:35
999,22
7-1129744
15:37:29 10:14:54
999,09
5-1741198
15:22:31 10:17:02
998,95
7-1181906
16:31:43 10:25:31
998,80
7-1174504
16:34:22 10:35:41
998,64
4-1860412
16:40:08 10:39:05
998,47
4-1052760
15:56:24 10:40:54
998,29
8-1012360
16:50:12 10:46:35
998,10
7-4291743
18:04:56 10:57:36
997,90
8-1499546
17:39:29 10:58:09
997,69
6-1519651
16:13:40 10:58:18
997,47
5-1572092
17:01:44 11:05:04
997,24
6-1876333
18:17:26 11:05:43
997,00

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

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Tim Hage
R. Koeman-Kok
G. Neijzing
N. Konijn
J.Hommes en Znn
Gebr. Jacobs
G.J.H. Gesthuizen
M.Jacobs
Wiebe Benschop

Attractie 1 Rieux Minervois
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
A.J. van Amerongen
Piet Eeuwes
Jelle Jellema
Dirk & Elitsa Veldhuis
C.J. Schermer
John Laan
Verweij- de Haan
Comb. van Tilburg
G.J.A. de Klerk

Woonplaats
Bunnik
Huissen
Nijverdal
Diemen
Castricum
Beverwijk
Mijdrecht
Nieuw-Vennep
Almere-Buiten

Woonplaats
Woerden
Wormerveer
Zaandam
Alkmaar
Akersloot
Amstelveen
Millingen ad Rijn
Bennekom
Woerden

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 40
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Attractie 2 Rieux Minervois
Nr
1

Naam
C. van Oeveren

Woonplaats
Leersum

Bedrag

Nr

Naam
B. Homma

Woonplaats
Balk

€ 200

9

2

John Laan

Beverwijk

€ 150

3

Comb van Bekkum

Geldermalsen

4

Verweij- de Haan

5

C.J. van der Laan

Bedrag

10

Willem Mulderij

Vinkenbuurt

€ 50

€ 100

11

R. A. M. de Jong

Roelofarendsveen

€ 50

Mijdrecht

€ 50

12

Comb. van Tilburg

Nieuw-Vennep

€ 50

Castricum

€ 50

13

J Swagerman

Bovenkarspel

€ 50

6

J.P.L.Vermaas

Heemskerk

€ 50

14

M.Jacobs

Bennekom

€ 50

7

J.A.M. de Jong

Roelofarendsveen

€ 50

15

Heikamp & vDoorn

Zetten

€ 25

8

John Hardebol

Castricum

€ 50

€ 50

Gewonnen extra prijzen Rieux Minervois
Nr.

Prijs
Kristallen bokaal

Winnaar
A.J. van Amerongen, Bunnik

Aangeboden door
Van der Sluis Duivenkliniek

Vispakket t.w.v. 90,00

A.J. van Amerongen, Bunnik

Vishandel de Vakman

2

Vleespakket

Piet Eeuwes, Huissen

Slagerij v.d. Bovenkamp

3

DHP Cultura pakket

Kroon-Erren,Ven-Zelderheide

DHP Cultura

4

Travi-basic pakket

Jelle Jellema, Nijverdal

Travipharma BV

5

Doos bloembollen

C. van Oeveren, Leersum

Louis Vollebregt

10

Versela Laga pakket

John Laan, Beverwijk

Versele Laga NV

46

Zak Voer

Ys Kaptein, Akersloot

Harjac B.V.

1

Vluchtsponsor:
E-bike/fietspoule

1

Geldprijs € 783,33

Jelle Jellema, Nijverdal
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Wim en Bertrik Murk uit IJsselstein winnen met “Lucky 13” Narbonne 2020
Samen met goede vriend Paul v/d Boogaard weer in de auto voor een reportage. Paul, net terug van een
welverdiende vakantie, gaan wij deze keer op weg naar het Utrechtse IJsselstein. Hier wonen de winnaars van
Narbonne 2020 van SMN, tevens ook nog eens de winnaars in de sector 3 en 4 op deze vlucht. Het is toch
prachtig om op deze wijze de ZLU vluchten 2020 af te sluiten.
De familie Murk
Bij het NPO staat op het adres in
IJsselstein een combinatie
ingeschreven W. Murk en Zn.
Deze combinatie bestaat uit
vader Wim (83) en zoon Bertrik
(43). De opa van Bertrik is ooit
begonnen met duivensport. In
het jaar 1927 schreef hij zich in
bij postduivenvereniging
“De Groene Olijftak”. Deze
vereniging viert volgend jaar
zijn 100-jarig bestaan. Kleine
Wim was, zodra hij kon lopen,
vrijwel altijd bij de duiven van
vaders te vinden. En ditzelfde
gold eigenlijk ook voor Bertrik.
Ook hij ging papa helpen bij de
duiven. Maar als ik u nu zeg dat
de combinatie nu enkel uit Wim
en Bertrik bestaat, dan doe ik de beide kinderen van Bertrik te kort. Fenna, zijn dochter van 12 jaar en zoon Thijs
van 11 jaar, zijn sinds het coronatijdperk ook veelal in het duivenhok te vinden. Voorheen hadden dochter en
zoon nooit geen interesse getoond in de duiven van vader en opa, maar met de vele vrije tijd die ze nu hadden, is
daar verandering in gekomen. Zo hebben zij nu hun eigen duiven, schrappen de hokken en er wordt onder het
eten bijna enkel nog maar over de duiven gesproken. Moeder de vrouw ondergaat dit lijdzaam. Zelfs tijdens de
vakantie in Griekenland, waar de familie Murk tijden de thuiskomst van de duiven vanuit Narbonne verbleef, werd
er veelal over de duiven gesproken. Familiesport in optima forma.
Diefstal
Helaas begon het kweekseizoen voor hen dramatisch. In de nacht van 29 februari op 1 maart kregen zij nachtelijk
bezoek van mensen die niet van andermans eigendom af kunnen blijven. Voor alle duidelijkheid, dit is dus in het
weekend van de voorjaarsbeurs. Door de verbouwing in de woning, had het gezin Murk tijdelijk onderdak
gekregen bij vrienden in de buurt. De vrienden gingen op wintersport en dus kon de fam. Murk een week lang in
huis in hun huis bivakkeren. Gelijk de eerste nacht was raak. Er werden namelijk 12 van de 16 duiven ontvreemd.
Wat er bij het ontdekken van de diefstal dan bij je naar bovenkomt kunnen wij beter hier niet aan het papier
toevertrouwen. En dan gebeurt er iets wat men van tevoren niet had gedacht en wat de duivensport misschien
ook wel uniek maakt. Duivenmelkers die ooit duiven bij de fam. Murk hadden aangeschaft of via een bon hadden
verkregen, boden massaal jonge duiven aan, om in hun eigen soort te kunnen blijven vliegen. Bevriende maar
ook van liefhebbers die alleen maar tot hun kennissenkring behoren en die van de diefstal hadden gehoord, boden
van hun beste duiven kosteloos daar jongen van uit aan.
Lucky 13
Deze duif, die enkele dagen na zijn geboorte het
ringnummer 18-1708713 toegewezen kreeg, is
een prachtig gebouwde kras doffer. De naam
“Lucky 13” heeft hij meegekregen omdat
nummer 13, het ongeluksgetal bij uitstek is. Hij
werd op Narbonne als eerste op de lijst gezet.
Dit voorrecht kreeg was omdat hij op Agen ook
al de 72ste prijs tegen 6878 duiven had
gewonnen. Nu was hij goed voor de eerste prijs
bij SMN en 35ste nationaal. Doordat Bertrik op
vakantie in Griekenland zat, verbleven zijn vader
en moeder deze nacht in hun huis. Er konden
natuurlijk vroeg duiven vallen. Om 5.15 uur zat
Wim al buiten te wachten op de duiven. Niet
alleen, de buurvrouw van Bertrik zat bij Wim buiten aan tafel. Ook de buren leven erg mee met de hobby van
Bertrik. De buurvrouw, die Wim ook al “opa” noemt, geniet ook met volle teugen wanneer de duiven thuiskomen
van een vlucht. Prachtig toch. (Ik zou het niet erg vinden als mijn buurvrouw ook elke zaterdag bij mij kwam
zitten.)
De ouders van “Lucky 13” zijn allebei bij de al eerdergenoemde diefstal gestolen. Allebei wisten ook zij faam te
maken op nationaal niveau. Moeder “Helen” was de nationale asduif Pau over de jaren 2015-2017 (6x top 90
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int/nat). Vader van “Lucky 13” stamt uit twee duiven die zelf de eerste NPO (Ger-Ko) en tweede NPO (Fenna) op
de grote fond vlogen. Dat “Lucky 13” zelf ook de goede genen door kan geven blijkt wel dat een zoon van hem.
Dit jaar op de middaglossing van Perigueux wist hij een 72ste prijs nationaal in de wacht slepen.
De accommodatie en de duiven
Het vlieghok heeft een lengte heeft van 5 meter. Een diepte van 2.40 meter en met een puntdak. Het hok
bestaat uit 2 afdelingen In elke afdeling zitten 12 koppels. Boven de broedbakken is er het afgeloten tot ongeveer
een halve meter opening over blijft. Voorheen waren hier schuiven op aangebracht maar die zijn er inmiddels
uitgehaald. Het ziet schoon en verzorgd uit. De jonge duiven en de weduwduivinnen zitten in een ander klein
tuinhok. Naast het vlieghok staat nog een klein hokje met ren voor 8 kweekkoppels.
De duiven die zich op het hok bevinden komen hoofdzakelijk uit de lijnen van Koop en Gerda Kiekebelt – Drijber.
Daarnaast zit er op het hok ook nog een duif van Jan van Straten uit Utrecht, waar deze familie ook al heel veel
succes mee hebben gehad.
De jonge duiven gaan enkel met de natourvluchten mee. Dit belet hun niet om als jaarling al een grote fondvlucht
deel te nemen. Vanaf mei wordt er op dubbel weduwschap gespeeld. Zij merken geen verschil in prestaties bij
doffers en duivinnen. En als duif dan toch even moet wachten op zijn of haar partner, dan gaan ze maar naar een
ander toe om even te vrijen. Als de duiven op zaterdag thuiskomen mogen ze tot en met zondag bij elkaar zitten.
De duiven worden elke week gespeeld tot aan 10 dagen voor het inkorven van hun eerste grote fond vlucht.
Tussen deze stop en het weer inkorven voor de grote fond, worden de duiven nog eenmaal op een korte afstand
weggebracht. Bertrik twijfelt eraan of dit wel zin heeft. Net zomin twijfelt hij eraan of de duiven wel 500 km. dan
wel 1500 km gevlogen moeten hebben om aan hun eerste grote fondvlucht te kunnen deelnemen.
Voeding en medische begeleiding
De combinatie geeft hoofdzakelijk voer van de fa.
Beijers. Dit betreft dan de “Jellema Mix” en de
Galaxy fondlijn. De duiven krijgen het voer in de
voerbak die op de grond staat, dus niet apart in
de broedbakken. Reden hiervoor is dat ze
gemakkelijker blijven eten. Een paar dagen voor
het inkorven, voor een grote fondvlucht, krijgen
nog een extra vertrijke mengeling van de fa.
Beijers, pinda’s en snoepzaad. Dit wordt dan wel
in de broedbak gegeven.
Ook krijgen de duiven een mengeling van
knoflook extracten in het water.
De gezondheid van de duiven is in handen van
dierenartspraktijk van Dr. Hans v/d Sluis. Als de
combinatie twijfelt aan de gezondheid van de
duiven gaan ze met 4 à 5 duiven naar Breukelen.
Als ze niets markeren wordt er ook niets
gegeven. Naast de verplichte enting tegen
paramixo, wordt er ook wel eens geënt tegen paratyfus. Dus niet altijd. Er wordt vooraf aan de enting geen kuur
gegeven.
De toekomst van de duivensport
Beide heren zien de toekomst heel realistisch in. Over 10 jaar zullen vele duivenmelkers gestopt zijn met de sport.
Dit komt natuurlijk in de eerste plaats door de grote vergrijzing die jaren aan het plaats vinden is. Daarnaast zijn
er ook liefhebbers, die huiverig zijn van de veranderingen die er waarschijnlijk plaats gaan vinden. Eén daarvan is
het volgen van de duif tijdens zijn vlucht. Willen wij dit wel echt, vragen zij zich terecht af. Willen wij weten waar
onze duiven zich tijdens de vlucht zich bevinden. Het verrassingseffect van de thuiskomst is weg. Dit kost
gegarandeerd leden. De duivensport zal altijd blijven bestaan, maar inderdaad met veel minder liefhebbers die de
sport beoefenen.
Tot slot
Paul vd Boogaard en ondergetekende waren op bezoek bij een gezin, waarbij ten eerste het plezier en daarnaast
de prestaties hoogtij vieren. Voor Fenna en Thijs is het prachtig, dat zij ondanks het gemis van hun school, veel
van opa en van hun vader kunnen leren van de mooie hobby die duivensport heet.
Familie Murk, nogmaals bedankt voor de fijne en gezellige avond.
Auteur
Pieter Vreeling

Winnaars Perpignan bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Henk Gerritsen, Woerden
J. Hommes en Zonen, Akersloot
Pieter Woord, Urk
Nico Volkens, Bergen NH
Jurrian van Amerongen, Bunnik
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Uitslag Narbonne 2020
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
W.H. Murk & Zoon
R. A. M. de Jong
Frank Hage
G. Rigter
Duo de Groot-Leijen
H.Elsweyer
Marcel Tromp
Herman Koopman
Comb. Hartog
Verweij- de Haan
R. Timmermans
Comb. van Tilburg
H. Kalter
P.J. vd Berg & Zn
Pieter Woord
Frank Hage
A.J. van Amerongen
A.J. van Amerongen
H. Kalter
R. A. M. de Jong
B. Homma
H.Elsweyer
O. Pals
B. Homma
S. vd Hulst-Wiranda

Woonplaats
IJsselstein
Roelofarendsveen
Woerden
Amstelveen
Egmond ad Hoef
Borken Burlo
Egmond-Binnen
Almere
Laren NH
Mijdrecht
Schellingwoude
Nieuw-Vennep
Ijsselmuiden
Benschop
Urk
Woerden
Bunnik
Bunnik
Ijsselmuiden
Roelofarendsveen
Balk
Borken Burlo
Bovenkerk
Balk
Voorhout

Afstand
999432
1013362
1004111
1027839
1060798
1013594
1057324
1039250
1026310
1018588
1037581
1021781
1071999
996771
1076062
1004111
1005347
1005347
1071999
1013362
1101243
1013594
1026359
1101243
1017739

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

Ringnummer Aankomst Snelheid Punten
8-1708713
08:14:10 913.252
1.000,00
7-1272204
08:38:51 905.559
999,99
7-1311016
08:33:36 901.52
999,97
8-1751771
09:01:39 900.157
999,94
9-1564333
09:42:09 897.196
999,90
8-0000296
08:49:48 896.984
999,85
7-1164625
09:49:13 888.943
999,79
8-1767027
09:39:08 881.218
999,72
7-1810906
09:26:22 879.769
999,64
8-1750907
09:18:35 879.015
999,55
6-1392170
09:44:36 875.746
999,45
6-1399375
09:27:36 874.963
999,34
8-1481865
10:27:26 873.224
999,22
8-1708874
09:01:23 873.148
999,09
8-4297531
10:34:31 871.504
998,95
7-1124208
09:12:39 870.983
998,80
8-1720756
09:14:41 870.519
998,64
6-1352406
09:18:11 867.889
998,47
8-1481874
10:38:11 865.644
998,29
7-1272217
09:31:08 865.138
998,10
8-4300146
11:13:13 864.795
997,90
8-0000279
09:32:09 864.581
997,69
5-1556912
09:48:39 863.32
997,47
3-4243634
11:16:08 862.819
997,24
7-1213717
09:41:51 860.998
997,00

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

Naam
W.H. Murk & Zoon
R. A. M. de Jong
H.Elsweyer
Marcel Tromp
Comb. Hartog
H. Kalter
Pieter Woord
Frank Hage
A.J. van Amerongen

Attractie 2 Narbonne
Nr Naam
1 Frank Hage

Woonplaats
IJsselstein
Roelofarendsveen
Borken Burlo
Egmond-Binnen
Laren NH
Ijsselmuiden
Urk
Woerden
Bunnik

Woonplaats
Woerden

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

Bedrag

Nr

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
B. Homma
O. Pals
J.W.H. Janssen
Bernard vd Horst
Steenbeek & Zn.
H. Gerritsen
Y.N.M. Kaptein
C.J. van der Laan
John Hardebol

Woonplaats
Balk
Bovenkerk
Groesbeek
Groesbeek
De Bilt
Woerden
Akersloot
Castricum
Castricum

Naam
R. A. M. de Jong

Woonplaats
Roelofarendsveen

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 40

Bedrag

€ 200

9

2

G. Rigter

Amstelveen

€ 150

10

H.Elsweyer

Borken Burlo

€ 50
€ 50

3

Herman Koopman

Almere

€ 100

11

B. Homma

Balk

€ 50

4

Verweij- de Haan

Mijdrecht

€ 50

12

gebr. Brugemann

Assendelft

€ 50

5

R. Timmermans

Schellingwoude

€ 50

13

Mike Peereboom

Amstelveen

€ 50

6

Comb. van Tilburg

Nieuw-Vennep

€ 50

14

Marcel Tromp

Egmond-Binnen

€ 50

7

A.J. v Amerongen

Bunnik

€ 50

15

Comb. Hartog

Laren NH

€ 25

8

H. Kalter

Ijsselmuiden

€ 50
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Gewonnen extra prijzen Narbonne
Nr.
1

Prijs
Kristallen bokaal

Winnaar
W.H. Murk & Zn, IJsselsteijn

Aangeboden door
Ulamo BV

2

Vispakket t.w.v. 90,00
Vleespakket

W.H. Murk & Zn, IJsselsteijn
R.A.M. De Jong, Roelofarendsveen

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3

DHP Cultura pakket

Frank Hage, Woerden

DHP Cultura

4

Travi-basic pakket

G.J. Rigter, Amstelveen

Travipharma BV

5

Doos bloembollen

de Groot–Leijen, Egmond ad Hoef

Louis Vollebregt

10

Versela Laga pakket

Verweij-de Haan, Mijdrecht

Versele Laga NV
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Zak Voer

Gebr. Janssen, Gennep

Harjac B.V.
Vluchtsponsor:

E-bike/fietspoule

1

Geldprijs € 783,33

W.H. Murk & Zn, IJsselsteijn
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Eindstanden en winnaars geldprijzen Ochtendlossingen
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
Comb. van Tilburg
A.J. van Amerongen
John Hardebol
C. van Oeveren
Comb Kroon Erren
Comb. Verweij- de Haan
Y.N.M. Kaptein
R. A. M. de Jong
Jelle Jellema
J.W.H. Janssen
A. Pastor
Duo de Groot-Leijen
G. Rigter
N. de Fouw
Frank Hage
Bas Jansen
S. van der HulstWiranda
Comb. Seelen
Bernard van der Horst
John Laan
Gebr. Janssen
R.Kuijer & Zn.
K Kuijer
Comb J. Meijer en zoon
C. van Wijk en Zn
Wim & Michel Evers
H. Kalter
B. Homma
Pieter Woord
C.J. van der Laan
Piet Eeuwes
R. Timmermans
H.Elsweyer
Willem Mulderij
Comb van Bekkum
N. Konijn
J.A.M. de Jong
Paul van den Boogaard
P. Heikamp & v. Doorn
W.H. Murk & Zoon
H Zwiers
Comb J.Hommes en Znn
S. de Jonge
Gebr. Jacobs
W. van den Hoek
Dick van Dam
Gerard Schalkwijk
Herman Koopman
gebr. Brugemann
J.H. van 't Land

Woonplaats
Nieuw-Vennep
Bunnik
Castricum
Leersum
Ven-Zelderheide
Mijdrecht
Akersloot
Roelofarendsveen
Nijverdal
Groesbeek
Amsterdam
Egmond aan de
Hoef
Amstelveen
Bant
Woerden
Zutphen
Voorhout
Borne
Groesbeek
Beverwijk
Gennep
Maarssen
Eemnes
Hengelo Gld
Benschop
Didam
Ijsselmuiden
Balk
Urk
Castricum
Huissen
Schellingwoude
Borken Burlo
Vinkenbuurt
Geldermalsen
Alkmaar
Roelofarendsveen
Kamerik
Zetten
IJsselstein
Den Ham
Akersloot
Nieuw
Amsterdam
Amstelveen
Putten
Zegveld
Lopik
Almere
Assendelft
Naarden

Punten
2.996,48
2.994,29
2.992,43
2.992,21
2.990,51
2.990,16
2.981,49
2.979,16
2.977,01
2.974,69
2.971,88
2.971,69
2.961,83
2.960,99
2.958,15
2.956,51
2.953,79
2.953,00
2.950,48
2.944,33
2.943,18
2.939,18
2.935,01
2.930,44
2.918,46
2.906,04
1.998,86
1.995,80
1.993,67
1.993,52
1.993,33
1.993,15
1.992,82
1.992,08
1.991,81
1.990,45
1.989,68
1.989,44
1.987,55
1.987,25
1.987,22
1.986,32
1.982,69
1.981,78
1.977,57
1.976,47
1.976,45
1.976,26
1.975,51
1.973,93

Geldprijs
€ 500
€ 350
€ 250
€ 200
€ 150
€ 125
€ 100
€ 75
€ 75
€ 75
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

Alle gewonnen geldbedragen zijn eind oktober via de bank overgemaakt.
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Criterium der Azen Ochtendlossingen

N
1
2
3

Naam
A.J. v Amerongen

Woonplaats
Bunnik

Verweij- de Haan

Mijdrecht

A. Pastor

Amsterdam

Barc 1e
0

Barc 2e
995,65

Rieu 1e
1.000,00

Rieu 2e
993,70

Narb 1e
998,47

Narb 2e
998,64

Totaal
4.986,46

990,97

0

999,64

999,09

991,80

999,55

4.981,05

998,29

999,99

0

986,74

985,15

980,47

4.950,64

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Travipharma

Winnaar
A.J. v Amerongen

Woonplaats
Bunnik

Theaterbon €75

Travipharma

A.J. v Amerongen

Bunnik

Winnaars Criterium der Azen Ochtendlossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Kampioenschapsponsor:

R. Kuijer & Zn, Maarssen
J. Hommes en Zonen, Akersloot
Bernard van der Horst, Groesbeek
Harry Hendriks, Vinkeveen
Jay Lissenberg, Utrecht

Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtendlossingen

Nr
1
2
3

Naam
Gerard Griffioen
J.W.H. Janssen
Flip Hoogervorst

Woonplaats
Zevenhoven
Groesbeek
Ter Aar

Ringnummer
5-3543762
4-1724014
4-1093956

2018
1.997,62
998,80
1.992,49

2019
1.930,66
1.972,54
984,60

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Marcel Tromp

Gerard Griffioen

Zevenhoven

Theaterbon €75

Marcel Tromp

Gerard Griffioen

Zevenhoven

2020
999,09
998,10
982,30

Totaal
4.927,37
3.969,44
3.959,39

Winnaars Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtendlossingen bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Flip Hoogervorst, Ter Aar
Jan van Straten, Utrecht
Bernard van der Horst, Groesbeek
Team Vollebregt, Wassenaar
Team Vollebregt, Wassenaar
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Sponsorprijzen Ochtendlossingen
Nr. Prijs
1 Kristallen bokaal
Zilveren herinneringsspeld
Mega systeem
2 Kristallen bokaal
Samsung Soundbar
3 Kristallen bokaal
BLT pakket
4 Theaterbon t.w.v. 75,00
5 Theaterbon t.w.v. 75,00
6 Mega waardecheque twv 50,00
7 Mega waardecheque twv 50,00
8 Dasspeld
9 Tegoedbon 3 zakken Versele Laga
Tegoedbon 2 zakken Versele Laga
10 voer
VVV Cadeaukaart
11 voer
12 VVV Cadeaukaart
13 VVV Cadeaukaart
14 VVV Cadeaukaart
15 VVV Cadeaukaart

Sponsor
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Deil Electronics
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
BioLugecolTeam
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Deil Electronics
Deil Electronics
Mike Peereboom juwelier
Versele Laga NV
Versele Laga NV
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord
Stichting Marathon Noord

Winnaar
Comb. van Tilburg
Comb. van Tilburg
Comb. van Tilburg
A.J. van Amerongen
A.J. van Amerongen
John Hardebol
John Hardebol
C. van Oeveren
Comb Kroon Erren
Comb. Verweij- de Haan
Y.N.M. Kaptein
R. A. M. de Jong
Jelle Jellema
J.W.H. Janssen
A. Pastor
Duo de Groot-Leijen
G. Rigter
N. de Fouw
Frank Hage

Woonplaats
Nieuw-Vennep
Nieuw-Vennep
Nieuw-Vennep
Bunnik
Bunnik
Castricum
Castricum
Leersum
Ven-Zelderheide
Mijdrecht
Akersloot
Roelofarendsveen
Nijverdal
Groesbeek
Amsterdam
Egmond ad Hoef
Amstelveen
Bant
Woerden
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Toppigeons Supercup Marathon Noord
Nr
1

Naam
vd Hulst-Wiranda

Woonplaats
Voorhout

St Vinc
1.920,89

Barcelon
967,60

Bergerac1
1.703,26

Rieux-M
989,19

Narbonne
1.981,04

2

J.Hommes & Znn

Akersloot

3

Comb. Seelen

Borne

Bergerac2
1.555,46

Totaal
9.117,44

1.979,29

0

1.952,41

1.973,44

935,59

981,09

1.885,54

985,69

1.978,82

964,30

8.848,26

986,22

1.999,89

7.774,02

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Toppigeons

vd Hulst-Wiranda

Voorhout

Theaterbon €75

Toppigeons

vd Hulst-Wiranda

Voorhout
Kampioenschapsponsor:

Winnaars Toppigeons Supercup bij Marathon Noord
de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

G.A. Tiemes, Didam`
H. Zwiers, Den Ham
Bernard van der Horst, Groesbeek
Harry Hendriks, Vinkeveen
Jurrian van Amerongen, Bunnik

Herman van der Velden Trofee
Bas Jansen, Zutphen
Barcelona

8e

St.Vincent

28e

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Herman van der Velden

Winnaar

Woonplaats

Bas Jansen

Zutphen

Theaterbon €75

Herman van der Velden

Bas Jansen

Zutphen

Winnaars Herman van der Velden Trofee bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

Comb. J. Hommes en Znn, Akersloot
C. van Wijk en Zoon, Benschop
Comb. Steenbeek en Zn, de Bilt
Comb. Seelen, Borne
Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel
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Combinatie van Tilburg, Nieuw-Vennep 1e Ochtendlossing Marathon Noord 2020
Seizoen 2020 was een speciale. Door Corona werd het vliegseizoen verlaat, ingekort en samengeperst. 3 vluchten
in 3 weekeinden achter elkaar. Dit is echt nog nooit gebeurt. Duiven 2 keer spelen op een Marathon Noord vlucht
was onmogelijk. Toch blijft het knap om dan een kampioenschap te winnen waarbij je één van de twee getekende
duiven moet pakken. Het hok moet marcheren, herstellen van fouten is onmogelijk.
De kampioenen
De Ochtendlossing kampioen van 2020
vinden we dit jaar in Nieuw-Vennep. Dit
Noord-Hollandse dorp onder de
landingsbaan van Schiphol is in de
Haarlemmermeer gelegen.
De combinatie bestaat uit vader Richard
(51 jaar) en zoon Wesley (22 jaar) en
woont in één van de wijken die NieuwVennep rijk is. In de achtertuin van
ongeveer 14 meter staat een
accommodatie van slechts 9 meter. Daarin
vindt dus alles plaats, oude duiven, jongen
en kwekers.
De combinatie is op de ZLU overgeschakeld
in 2016. Elk jaar werd er wel iets
veranderd aan het hok totdat de duiven
goed begonnen te komen. IN 2018 hadden
een super jaar en 2019 was gewoon een
minder jaar. Er werd wel begonnen met
een 30e nationaal Pau en de 212e nationaal Agen, maar daarna liepen duivinnen met elkaar aan en daardoor
vlogen de doffers ook niet.
2020
In 2020 hebben ze dus wat veranderingen doorgevoerd. Maar daar komen we later op terug. Ze vliegen met 28
koppels duiven, 10 kweekkoppels en ongeveer 50 jongen. Er wordt ook samen gekweekt met Ger van Riek uit
Hillegom. Het voordeel vinden ze dat er dan een grotere slagkracht is als er iets bijgehaald wordt en dat er dus
ook meer test mogelijkheden zijn.
De duiven zijn in 2020 verduisterd geweest tot eind april, en bijgelicht vanaf de langste dag tot en met Narbonne.
De duiven zijn ingespeeld op weduwschap waarna ze in één keer zijn gekoppeld. Voor 2020 werd er totaal
weduwschap gespeeld. In 2020 voor het eerst op het nest. Voorheen kwamen er vooral doffers, maar nu mengen
de duivinnen zich ook in de strijd. Dus in 2020 voor het eerst nest, wat ook voor het eerst gedaan werd was eind
April begin mei de duiven ontwormt met de pillen van Belgica de Weerd. Wesley had dit een paar keer gelezen en
dacht, dat gaan wij ook doen.
Verder worden de duiven veel gelapt, zeker 3 keer per week gaat men naar 30 km. Ook wordt er gebruik gemaakt
van de kar in Noordwijkerhout welke naar Numansdorp gaat, ongeveer 60 km. Op het nest moeten de duiven
trainen, aan huis is dat moeilijk, dus vandaar dat vele lappen. Vader Richard gaat ‘s morgens vroeg naar de
veiling, en dus gaan de duiven alleen ’s
middags los.
Op gevoel wordt er wel eens een geel of
ornithose kuur gegeven. Dat gebeurt als de
duiven bijvoorbeeld niet strak zitten, slecht
trainen of tijdens de vluchten slecht naar huis
komen. Wel krijgen de duiven nadat ze
thuiskomen van een vlucht een geelpil
opgestoken.
De jongen gaan gewoon met het jonge
duivenprogramma mee en worden niet
verduisterd. Het liefst korven ze deze in tot en
met de laatste jonge duivenvlucht. (waar
hoorden wij dit meer…..)
De duiven die het kampioenschap
behaalden
Op Barcelona werden er 3 duiven gezet. De
eerste getekende deed het gelukkig voor de
combinatie en dat was de Blue Fighter. Deze

De 16-374
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topper afkomstig van Vincent Vork is echt een topper en is van 2016. Deze had zich al bewezen en nu dus ook op
Barcelona.
Op Rieux-Minervoix waren er 7 duiven ingekorfd en werden er 5 prijzen behaald. Hun 2de duif was hun 1e
getekende de 16-374. Deze duivin had op weduwschap niet uitgeblonken, maar op het nest is ze super
gemotiveerd. Op Pau speelde ze al de 74e nationaal en op Rieux dus weer kop. Deze duivin komt uit een doffer
van Dirk Pennings en een duivin van Jan Schreurs uit zijn stamdoffer 459.
Op Narbonne korfden ze 21 duiven in en speelden ze 11 prijzen. Hun 2e duif was de 2e getekende en is de
nestzus van de 16-374 welke men op Rieux-Minervois pakte, de 16-375. Op deze vlucht kregen ze trouwens in 50
minuten 7 duiven.
Hoofdzaak op het hok van Tilburg zijn de Jan Scheurs duiven in combinatie met wijlen Dirk Pennings. Beide
hebben op de marathonvluchten in deze regio geheerst. Hun duiven vind je ook terug bij Verweij-de Haan,
Vincent Vork en andere toppers. Van Jan Schreurs, helaas gestopt, werden de broedhokken overgenomen en voor
het seizoen in het hok gemaakt.
Epiloog
De mannen zeggen zelf dat ze gedreven en fanatiek zijn. Vrouw/moeder beaamt dit. Gedurende het seizoen wordt
er veel tijd besteed aan de duiven. Er wordt veel op gevoel gedaan en men is dus niet bang om van systeem te
veranderen. Want overschakelen van weduwschap naar nest en dan op deze manier uithalen is geweldig. Veelal
duiven uit de omgeving combineren tot een goed hok duiven. Waarom ver halen als het dichtbij kan?
Auteur
Arjan van Gent
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Jurrian van Amerongen, Bunnik, winnaar Criterium der Azen en 2e kampioen ochtendlossing.
Belofte maakt schuld. In mijn verslag van de vlucht Perpignan/Rieux-Minervois schreef ik al dat we wellicht nog
een tweede reportage moesten schrijven over de kampioenschappen.
Tijdens ons bezoek was hij al erg nieuwsgierig of hij ook bij de eerste 3 kampioenen zat en wellicht ook het
criterium der Azen zou winnen. De uitslag was toen nog niet klaar, maar wij hielden onze kaken op elkaar.
De liefhebber
Wie thuis is in de Marathonwereld kent Jurrian. Al jaren doet hij
mee aan de top. Binnen Marathon Noord, de Fondunie 2000 en
bij de ZLU wordt er rekening met hem gehouden.
Deze slager heeft zijn duiven bij zijn moeder in de hokken die
zijn vader nog gebouwd heeft. Moeder Ineke heeft haar handen
vol aan de prachtige tuin en de honden. Daarnaast verleent ze
Jurrian hand en spandiensten. In de donkere maanden van de
winter voert zij de duiven. Als Jurrian op zijn werk aan iets
denkt, voert zij het uit overdag. Ook verzorgt zij de jongen
overdag.
Jurrian was met zijn gezin op vakantie in Zeeland in de week
van Perpignan en Narbonne. Doordat de inkorving van
Narbonne verplaatst werd van Maandag naar Woensdag had hij
een probleem. Hij zou na de inkorving weer teruggaan naar
Zeeland. Moeder Ineke werd geïnstrueerd en Jurrian ging terug
naar Zeeland. Daar werd vriendin Laura gevraagd of zij het een
bezwaar vond dat hij op woensdag “even” op en neer mocht
om te gaan inkorven. Die toestemming kwam en Jurrian is op
woensdag de duiven gaan pakken, de duiven overgegeven aan
Stefan Helsdingen om in te korven en weer retour naar Zeeland
gegaan.
Rondom Perpignan en Narbonne zijn de duiven veel
weggebracht. In de vroege morgen werden de duiven
weggebracht naar 70-80 kilometer om ze in beweging te
houden. Het warme weer was daar een trigger voor. Rond het
hok werd er niet getraind, en daarom maar wegbrengen ‘s morgens vroeg. Het bijkomend voordeel was, dat hij
meer tijd had om overdag met zijn gezin door te brengen.
Het seizoen
Het seizoen wordt gestart met 40 koppels en 10 koppels kwekers. Er wordt in Januari gekoppeld, de eieren van de
goede vliegers worden verlegd naar de jaarlingen en de oude duiven worden gescheiden, De jaarlingen brengen
de jongen groot en worden dan gescheiden. Ze worden ingespeeld op
weduwschap en gekoppeld voor hun eerste vlucht met als doel om ze te
spelen op jongen van 5 dagen. In 2020 is er verduisterd tot 6 weken voor
Pau. Toen 2 weken normaal en daarna is begonnen met bijlichten.
De jongen krijgen normaal 3 navluchten en worden dan gespeeld op de
nationale jonge duivenvlucht.
De Marathon Noord vluchten
Barcelona
13 duiven ingekorfd. Zijn eerste duif speelt de 53e nationaal maar is geen
getekende. Zijn 2e echter wel. Om 08.10 in de morgen werd de rode
duivin 16-355 geklokt. Zij komt van het kweekhok van Richard Kuijer en
komt uit een doffer van Pieter Woord en Louw vd Berg met veel Ben de Kramer/Cor Blokdijk Strik bloed. De
moeder komt bij de familie van Houten vandaan uit een zus van de Sylvia met veel Vinkenborg bloed.
Rieux-Minervoix
Ingekorfd 4 duiven. De eerste duif was natuurlijk de overwinnares van het
gehele concours September Girl. Deze duivin is reeds voorgesteld in het
verslag van de overwinning. Gekweekt door Richard Kuijer en komt uit de
Schone Strik keer de Marseille Queen
De tweede duif en 2e getekende was de blauwe doffer 15-164. Deze doffer
komt uit de Blauwe van Tuyl via Gerard van Tuyl, inteelt naar de 1e
nationaal St.Vincent en al vader van diverse toppers. De moeder is een
samenkweek met Richard Kuijer en komt uit Zoon Nellie van de familie van
Houten maal Het Teentje van Gerard van Tuyl.
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Narbonne
22 duiven ingekorfd. De duiven kwamen als op een goede midfondvlucht naar
huis gestormd. Hij had niet voor niets 5,5 uur in de auto doorgebracht op de
dag van inkorving. Jurrian begint op 08.26 uur en op 09.18 heeft hij er 7. Zijn
5e duif is pas een getekende… de 2e getekende, de 18-756. Van de moeder
van deze licht kras dame is helaas weinig bekend. De vader komt uit een zoon
van de Barcelona 1 van Theo Ernest maal een duivinnetje van Koop Kiekebelt.
Dan voor het Criterium heb je 2
duiven nodig en dat was zijn 7e duif,
de eerste getekende. Lady Narbonne,
de 16-406 stond als eerste getekende
doordat ze vorig jaar Narbonne won in de FU2000 en geklokt op 22.33
uur. Ze had dit jaar al Pau gehad en dus nu Narbonne. Komt uit de
Schone Blauwe van Vinkenborg maal de Bergerac duivin welke de 2e
nationaal Bergerac won in sector 2 bij R. Borgmann-Groote. Er zijn ook
uit dit koppel al meerdere goede vliegers gekomen.
Allerlei
De duiven krijgen Mariman Super M 50/50 vliegvoer met Beyers Galaxy
Kweek in het vliegseizoen. De laatste dagen komt daar extra
Energymengeling van Beyers bij. In het voorseizoen 70% Super Dieet met Vliegvoer. Alleen de laatste dag krijgen
de duiven dan alleen vliegvoer. De jonge duiven krijgen ook de voorseizoen mengeling. Naast het voer krijgen de
vliegduiven TOVO, pinda’s en snoepzaad. Tijdens de rui dieet en ook enkele weken alleen maar gerst. De
standaard geelkuur voor het seizoen en in het seizoen wordt er regelmatig en bezoek gebracht aan van der Sluis
in Kockengen.
Na een marathonvlucht krijgen de thuiskomers een geelpil van Travipharma.
Een dag voor inkorven een orni-pil van Van der Sluis en Super Anti-Slijm van Travipharma. Hij is dit jaar ook
begonnen met Lugol, Forte Vita en Seduchol van Travipharma.
Wat ook natuurlijk meehelpt aan de prestaties van Jurrian zijn Richard Kuijer en Jay Lissenberg met wie Jurrian
veel contact heeft en samenkweekt. Maar alle drie profiteren zij van dit driemanschap. Ht brengt alle drie de
hokken op een hoog nivo.
De inzet die Jurrian levert is enorm. Gewoon een zware fysieke baan, een jong gezin, duiven niet bij huis en dan
ook nog in de top meedraaien op de Marathon.
Van harte met de successen en ik denk dat we de komende jaren nog veel van Jurrian blijven horen!
Auteur
Arjan van Gent
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John Hardebol, Castricum, 3e kampioen ochtendlossing 2020
Het ochtendlossing kampioenschap was een spannende dit jaar. Als U de puntverschillen ziet, die zijn overal
minimaal. Tussen nummer 3 en 4 bijvoorbeeld maar .22 . Dus ook bij deze hulde aan nummer 4 Corné van
Oeveren.

De liefhebber
John woont met zijn Miranda en twee dochters aan de rand van het duingebied in Castricum. Letterlijk aan de
overkant van de weg begint het duingebied. Dit duingebied biedt veel vermaak maar ook veel vijanden zoals de
slechtvalk en de havik. Daar heeft John al jaren veel last van. Het is frustrerend, maar hij heeft met zichzelf
afgesproken daar niet te veel aan te ergeren.
Wij waren al eens eerder bij John in 2017 na zijn overwinning van Marseille. Deze duivin, alsmede andere
topduiven zijn in dat jaar op het kweekhok beland. En laat nu juist uit deze duiven de huidige generatie komen die
dit 3e kampioenschap hebben opgeleverd.
2020
Wat heeft hij anders gedaan dan anders? Door zijn drukke baan en gezin heeft John geen tijd om alle verslagen,
filmpjes en stukjes te lezen en dat doet hij dus in de winter. Na de analyse van veel stukjes is hij tot de conclusie
gekomen om nog lichter te gaan voeren. Ook het uitstellen van het vluchtseizoen door Corona kwam ook ten
goede aan de duiven, want nu gingen de duiven nog later dan normaal weer dagelijks los. Hierdoor minder
slachtoffers en trainden de duiven ook beter. Ze trainen bij John vanaf 3 weken voor de vluchten ‘s morgens om
0500 uur en ‘s avonds tegen het donker, dus ongeveer vanaf 21.15 uur. Maar ook de jongen krijgen hun
vliegtijd, dus voor en na het werk wordt er veel tijd besteed.
Hok
De hokken zijn gemaakt in en aan een grote schuur. Op het Noorden, Oosten en zuiden zijn de hokken
gesitueerd. Maar John heeft nu ook een stenen schuurtje, wat voor tuinspullen bedoeld was, in beslag genomen
waar ook vliegduiven op zitten. De hokken zijn ruim, laag en luchtig. Elke dag wordt de afweging gemaakt ’s
morgens of de plexiglas panelen voor de gazen ramen blijven, of eraf gaan, want overdag aanpassen is niet
mogelijk.
De vluchten
Barcelona:
Op Barcelona pakt John een klein donker kras duivinnetje, de 16-826. Deze dame kwam uit het oosten aangezet,
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toen John de duiven los had. Om 20.49 wordt de duif geklokt en na even drinken ging ze gelijk weer naar haar
nest. Zij was ingekorfd op kleine jongen. In de stamboom zien we een combi van Johns eigen soort, aan vaders
kant gekruist met een duif van Dennis Borkent en aan moederskant gekruist met een duif van Dennis Steeghs.
Slechts 3 duiven mee op deze Barcelona en dit duivinnetje was de 2e getekende.
Rieux-Minverois:
9 duiven ingekorfd. Zijn eerst aankomende duif speelt de 34e nationaal maar is geen getekende. Dat is zijn 2e
aankomende duif. Dat was zijn 2e getekende, de 18-360. Deze duivin komt uit zijn eigen soort duiven van het
kweekhok en was op kleine jongen ingekorfd. John klokt er trouwens 6 van de 9 in de prijzen.
Narbonne:
Er werden 10 duiven ingekorfd. Zijn tweede aankomende duif was de 18-401 en 1e getekende. Deze duif heeft
een aparte historie. Als jaarling is ze op de zaterdag van de een na laatste dagfondvlucht uit het water gered in
Vlaardingen. Blijkbaar was ze in gevecht met een meerkoet en twee jonge meiden hebben de duif uit het water
gered. NU wil het toeval dat Miranda op nog geen 200 meter afstand op familiebezoek was. Dus Miranda stond al
op de stoep om de duif op te halen, dat de redsters nog nat waren van de reddingsactie in de haven van
Vlaardingen.
En nu juist is dit duivinnetje zijn tweede duif op Pau en de tweede duif op Narbonne. En dit duivinnetje zit op het
stenen schuurtje.
Epiloog
John is een enorm gedreven liefhebber. Hij heeft een zeer drukke baan en daarnaast zijn 3 dames waaraan hij
ook tijd wil besteden. Ondanks dit alles weet hij het voor elkaar te krijgen om gewoon goed te vliegen op de ZLU.
Door specifiek de keuze voor de ZLU te maken en zo nu en dan een NPO Marathon te spelen, kan hij mooie
ploegen spelen op de ZLU en de jaarlingen goed opleiden.
De keuze om de toppers naar het kweekhok te doen begint nu reeds zijn vruchten af te werpen. De toekomst is
verzekerd!
Auteur
Arjan van Gent
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Gerard Griffioen heeft de Asduif Ochtendlossing 3 jaar met de 15-3543762
Duifkampioen ochtendlossing over de jaren 2018, 2019 en 2020. Je zal hem maar bezitten.
Voor de eigenaar van deze witte raaf moeten we dit jaar naar Zevenhoven, of liever gezegd naar een klein
buurtschap bij het idyllisch in het groene hart van de randstad gelegen Zevenhoven, namelijk Noordeinde. Hier
aan De Dobbe nummer 9 komen we bij Gerard Griffioen.
Voor de geoefende lezer van mij reportages moet dit een bekende aanhef zijn. Het is namelijk vijf jaar geleden in
2015 dat ik op dezelfde toon begon met een reportage van Gerard Griffioen. Toen was hij de trotse eigenaar van
de kampioensduif over drie jaar middaglossing. Dat jaar met de duivin 2011-1771142. Allemaal hopen we ooit
een keer zo'n witte raaf te kweken. Nou, hier in Zevenhoven is het nu binnen vijf jaar voor de tweede keer raak.
Was het in 2015 op de middaglossing, nu presteert Gerard het ook op de morgenlossing met dezelfde soort
duiven.
De kampioensduif
Het was dus ook de eerste vraag die ik aan
Gerard stelde: is het familie van de duif
van 2015.
Nou is Gerard niet zo van de stambomen,
maar hij wist wel te vertellen dat de doffer
waar we het nu over gaan hebben
oorspronkelijk wel van hetzelfde hok komt.
Gerard ruilt namelijk wel eens een
koppeltje duiven met duiven vriend Jan van
Putten uit Den Bosch.
Zo is hij aan de vader van de Kampioen
middaglossing gekomen. Dit was de 20081575141, en voor hij naar het kweekhok
ging heeft hij eerst nog even in 2010
Bordeaux gewonnen bij de Marathon
Noord. Deze doffer heeft in middels al
zeker 8 teletekst duiven onder zijn
kinderen.
Jan van Putten heeft hoofdzakelijk duiven
van het soort van Jan Bullens, en dus is
Gerard een keer samen met zijn duiven
vriend bij deze Jan Bullens wezen kijken.
Hij is toen thuisgekomen met een koppeltje
duiven, en daar stamt nu de kampioensduif
van dit jaar weer van af. Of deze doffer
direct familie is van de vorige
kampioensduif weet hij niet, maar
oorspronkelijk komen ze wel beide van
hetzelfde hok.
Goed na dit hele relaas hebben we het nog
niet gehad over de Primus inter paris van
deze reportage. We hebben het hier over
de doffer met het ringnummer 20153543762.
Een prachtig donker kras witpen doffertje
dat als jaarling al twee keer leuk op tijd prijs wist te vliegen. Als twee jarige duif vloog hij maar een keer een
overnacht vlucht, maar hij was toen wel goed voor de 42e nationaal Dax. Daarna in 2018 was het twee keer raak,
op Barcelona en Perpignan. In 2019 was hij wederom twee keer goed op Barcelona en Perpignan.
Barcelona 2020
Dit jaar kon hij alleen mee op Barcelona, en dat werd een zenuwslopende affaire.
Gerard kwam om 5 uur ‘s morgens bij het hok en zag hem toen al in het halfdonker op het huis van de buurman
zitten. Wat er ook geprobeerd werd, de duif zat te slapen en maakte geen enkele aanstalten om naar beneden te
komen. De weduwnaars werden losgegooid daarna de duivinnen, ook dat werkte niet. Pas toen de nest duiven de
vrijheid kregen kwam hij op de schuur, en heeft Gerard hem met een stok naar het hok weten te krijgen.
Dit alles heeft zeker 2 uur geduurd, maar toen hij binnen was om even voor 7 werd hij alsnog 1e in het
inkorfcentrum van Woerden.
Hij werd nu 14e bij de Marathon Noord, maar dat had best nog een paar plaatsjes eerder kunnen zijn.
De liefhebber
Gerard speelt al jaren de sterren van de hemel op een hok van ongeveer 11 meter. Als je ziet hoe prachtig het
hok erbij staat, verraad dit meteen het beroep van Gerard. Hij verdiend zijn brood als timmerman, en dat hij in
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zijn werk net zo perfectionistisch is als met de duiven, is aan het hok te zien. Hierop zijn zo gemiddeld 30 koppels
vliegduiven gehuisvest. Voor de aanvulling worden er plus minus 40 jongen gekweekt. Er wordt op weduwschap
gespeeld, maar soms ook wat duivinnen op een nestje.
Wat het voer betreft hoeft het voor Gerard niet te veel te kosten. Er bestaat tegenwoordig geen slecht voer meer.
Mijn voer kost 10 euro per zak, dit voer heet crisis voer, en alleen in het hoog seizoen koop ik een zak vliegvoer.
Gerard heeft in dit vreemde seizoen eigenlijk niets anders gedaan als andere jaren. Dit had wel als resultaat dat
hij op de laatste vluchten geen potten meer kon breken, in verband met de ver gevorderde rui.
De medische begeleiding is hier heel eenvoudig. Voor de eerste overnacht vlucht is er een geel kuur, en verder zit
er het hele jaar oregano of knoflook in het water. Alleen voor de entingen gaat Gerard naar de dierenarts. Hier
geld dus: Hoe minder je bij de dierenarts komt, hoe harder dat je vliegt. (Of is dit andersom?)
Epiloog
Tot zover dit verhaal over de man en zijn duif die het nu tot twee keer toe voor elkaar weet te krijgen om de
kampioensduif over drie jaar te kweken. Hij is al jaren een van de te kloppen mannen, en aan het eind van dit
jaar gaat hij met pensioen. Nou dan gaan we het pas echt beleven zei ik tegen hem. Zelf zegt hij dat dat wel mee
zal vallen, want nu moet alles op gezette tijden, en als ik met pensioen ben is die stok achter de deur weg. Er zit
dus een grote kans in dat het dan wat minder gaat...... aldus Gerard zelf.
Verder zegt hij nog dat de competitie van de Marathon Noord een van de eerlijkste competities is die er bestaat.
Of je nu een grote of kleine liefhebber bent maakt hier niet uit.
Je mag toch allemaal maar met twee duiven meedoen, dus heeft iedereen even veel kans.
Gerard, namens alle deelnemers aan de Marathon Noord, van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat.
Auteur
John van Klink
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S. van der Hulst-Wiranda Voorhout winnen de Toppigeons Supercup 2020
De supercup bij de Marathon Noord. Die win je niet zomaar. Je zal op drie middaglossingen en op drie
ochtendlossingen je getekende duiven moeten pakken.
De combinatie
Dit seizoen is deze prijs een
prooi geworden voor S v.d.
Hulst Wiranda. Deze naam
staat eigenlijk voor Sjors van
der Hulst samen met Henny
Koelewijn, maar Sjors zijn
vrouw heeft ook duidelijk een
vinger in de pap.
Sjors is bloemenkweker in het
plaatsje Voorhout wat gelegen
is midden in de bollenvelden
tussen Noordwijk en Lisse.
Daar aan Torenlaan nummer
6 staat voor de kwekerij, een
prachtig hok waar de duiven
zich schijnbaar heel goed
thuis voelen. De hele
accommodatie bestaat uit
twee hokken en twee rennen.
Een hok met een ren voor
circa 60 jongen en een hok
voor 40 weduwnaars met
daarnaast een ren waar de
duivinnen zich bevinden.

Het begin
Sjors had tot 2010 sierduiven. (Naar eigen zeggen veel te veel..toen al.)
In 2010 is hij begonnen met postduiven, en is toen begonnen met duiven van Jan Selhorst. De man leeft helaas
niet meer, maar hij beschikte over een kolonie zwaar ingeteelde duiven. Sjors en Henny zijn daar allerlei rassen in
gaan kruisen, zoals Steketee of Theelen maar ze noemde nog veel meer rassen. Hier werd meteen even bij
vermeld dat Sjors zelf geen ene jonge duif kweekt. Dit komt allemaal neer op het conto van Henny, want hij is
toch wel de kweker in deze mooie samenwerking.
Bijna alles wat ze met de Selhorst duiven kruiste pakte goed uit. Er werd al binnen enkele jaren in het snuitje van
de uitslag gespeeld.
Vorig jaar was ook al een geweldig seizoen hier in Voorhout. Er werd toen ook al begonnen met de 8e nationaal
Bordeaux, met 5 van de 10 in de prijzen. Op St.Vincent 6 van de 8, op Pau 2 van de 4, op Dax 5 van de 6 en op
Bergerac 10 van de 20 in de uitslag.
Naar nu blijkt is 2017 een geweldig kweekjaar geweest. Op een na alle aangewezen duiven van dit jaar waren van
2017. Alleen de eerste van St Vincent is van 2016.
2020
Dit jaar was voor ons allemaal een bijzonder jaar.
In het begin leek het erop dat we vanwege de corona helemaal niet met de duiven zouden spelen. Na weken van
uitstel kwam er toch een mogelijkheid om wat te gaan doen, maar in de tussen tijd was iedereen in het
ongewisse. We hebben allemaal op onze eigen manier geprobeerd om bij de duiven de pennen rui zo lang
mogelijk uit te stellen. Bij de een lukte dat beter als bij de ander.
Hier in Voorhout werden de duiven in het donker gezet met een donker plastic zeil voor de ramen.
Op de vraag van hoe laat tot hoe laat het dan donker was op het hok kreeg ik als antwoord: De hele dag.
Henny zij: Het was zo donker dat de duiven het voer maar amper konden vinden. Toen er eenmaal weer met
vliegen werd begonnen werd het zeil vervangen door insecten gaas, waar ook al niet al te veel licht door kwam.
Dit had als resultaat dat bij het inkorven van St Vincent de eerste pennen pas gegooid werden.
Dit resulteerde in het winnen van de supercup bij de Marathon Noord. Hiervoor pakte zij van de 12 mogelijke
aangewezen duiven er 10 in de uitslag.
Alleen op Barcelona en Rieux Minervois was het allebei alleen hun 2e getekende die de prijzen verdiende. Op de
andere 4 vluchten werden alle 2 de getekende duiven in de prijzen gedraaid.
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Medisch
Bij de vraag over de medische begeleiding zijn de mannen
kort.
In het verleden werd er vaak een biologische oplossing voor
bepaalde aandoeningen gekozen. Maar vaak kwam je dan te
kort als het op een 1000 km vlucht moest gebeuren. Nu wordt
regelmatig een bezoek gebracht aan de duiven dierenarts, en
waar nodig wordt er ingegrepen. Maar nog steeds niet
overdreven, want de weerstand die de duiven zelf opbouwen is
nog altijd de beste.
Tot Slot
Tot zover het relaas over de winnaar van deze zeer moeilijk te
winnen Supercup. Sjors zegt dat hij blij verrast is met de
overwinning. Ik hoorde vorige week pas dat we deze prijs
gewonnen hadden. Verder zou hij het mooi vinden als de
N.P.O. en de Z.L.U. meer samen zouden werken. Als voorbeeld
noemt hij Agen.
Beide organisaties staan in hetzelfde weekend in Agen, maar
de een korft in op maandag en de ander op dinsdag. Twee
keer werk voor de clubs, en de lossing is nagenoeg gelijk.
Maak hier bij voorbeeld een vlucht van, dat scheelt veel werk
en een groot concours is ook veel mooier!
Op 24 oktober gaan we jullie uitgebreid huldigen in de
Kruisberg in Doetinchem. Dus voor nu Namens alle deelnemers
aan het spel van de Marathon Noord: Van harte gefeliciteerd
met het behalen van dit prachtige resultaat: “DE SUPERCUP”
Auteur
John van Klink
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Bas Jansen uit Zutphen winnaar Herman van der Velden trofee 2020
Inmiddels alweer voor de 10e keer is de Herman van der Velden trofee vervlogen. Deze prijs vernoemd naar
medeoprichter, gouden spelddrager en inmiddels al 47 jaar bestuurslid zijnde Herman van der Velden. Winnaar is
degene die met zijn eerste duif op de klassiekers St.Vincent en Barcelona de meeste punten behaalt. Deze trofee
winnen is zeer zeker geen gemakkelijke opgave maar Bas Jansen wist op St.Vincent zijn 1e getekende 171818807 als 28e te klasseren. Op Barcelona was het zijn 2e getekende 16-1256143 die als 8e eindigde in onze
competitie. Deze resultaten bezorgden hem het zoveelste succes.
De liefhebber
In 2016 was ik ook op bezoek bij Bas.
Destijds was hij de winnaar van het
Criterium der Azen en 3e kampioen
Middaglossing. Het basis soort duiven
wat destijds en inmiddels al vele jaren
ervoor zorgt dat Bas tot de kampioenen
behoort van zijn regio en afdeling is
nog altijd hetzelfde. Ze komen van
tophokken als Gebr.Limburg, Jelle
Jellema, Hans en Evert-Jan Eijerkamp
en Arjan Beens.
De vliegduiven zijn in januari pas
gescheiden en 1 maand voor aanvang
van het seizoen gekoppeld. De duiven
worden in het begin van het seizoen
eerst 6 weken op weduwschap en
vervolgens op nest naar de marathon
vluchten ingekorfd. Naast de enting
voor PMV en paratyfus krijgen de
duiven de laatste jaren elk voorjaar een
wormkuur. Gedurende het seizoen
geschiedt de medische begeleiding zoveel mogelijk individueel per duif. Het hele plaatje qua medische
begeleiding, verzorging en training is verder al jaren hetzelfde. Leest u nog eens rustig de reportage welke ik
destijds heb geschreven als u precies wilt weten hoe of wat. De enige verandering in het hele systeem is dat Bas
sinds 2 jaar naar volle tevredenheid ook de producten van Sangers Pro aan zijn duiven verstrekt. Als het
vliegseizoen start doet Bas overigens direct mee en als er verder een mogelijkheid tot extra inkorving is
(Giesbeek-Hank) zal Bas dit niet nalaten.
Al jaren schrijft Bas zich in voor de middaglossing en voor de ochtendlossing competitie van Marathon Noord. De
laatste keer dat hij meedeed aan Barcelona dateert alweer uit 2015. Echter in 2020 vond Bas 4
middaglossingvluchten te weinig en besloot hij om ook 4 ZLU vluchten (Agen, Barcelona, Narbonne en Perpignan)
in te korven. Het ging wellicht ten koste van de prestaties op de middaglossing maar zijn deelname aan de ZLU
vluchten werd succesvol afgesloten met o.a. het 1e totaalkampioenschap in de sterke Superfondclub GOU. En
mede dankzij zijn “vroege’ constatering op Barcelona pakt hij bij SMN de Herman van der Velden trofee.
Zoals al geschreven klasseerde Bas zich op St.Vincent
als 28e dankzij zijn 1e get. 17-1818807 ‘Farida’. De
afstamming van deze duivin liegt er niet om. De vader
komt uit het Topkoppel Orion X Mirna van Jelle
Jellema. En de moeder van Farida komt van H.
Eijerkamp & Znn en is uit een zoon van Salinero (1e
Nat. Bergerac en 2e NPO Perigieux in 2005) x kld.
Lucia van Anton en Lucy v.d. Wegen. Met zo’n genen
pakket is het niet verwonderlijk dat Farida als jaarling
al direct een 1e in het NIC vanaf Bergerac vloog wat
goed was voor een 33e NPO/Afdeling. In 2019 werd
ze 5e Asduif Afd.8 GOU. Met St.Vincent dit jaar erbij
komt haar totaal op 5 kopprijzen. Helaas bleef deze
duivin in de voorbereiding op Bergerac1 achter van
een lapvluchtje van 30 km. Nadat Bas een week
ervoor vanaf Periqueux ook al een topper verspeelde.
Op Barcelona wist Bas een mooie 8e plek te behalen met ‘Sylvano’. Deze steenrode doffer van 2016 wist in zijn
vlieg carrière al wel de nodige prijzen te behalen echter geen kopprijs. Het was Bas al wel opgevallen dat Sylvano
o.a. op een zware Orange en Periqueux veel te fit en met veel bombarie thuis kwam. Nu op de Barcelona editie
van 2020 kwam het er echter allemaal uit. Als een van de eerste duiven de volgende ochtend vroeg geklokt om
06.37.03 uur. Uiteindelijk goed voor een 137e nat. ZLU. In de afstamming van Sylvano komen we de oude lijnen
van Bas tegen en zien we klinkende namen terug. Van de Monty Boy van Piet de Vogel, Brinkie Girl van Herman
Brinkman, De Dure van de Gebr. Brugemann maar ook een dochter 100x10 van Nico Volkens en Zeeuws Hoop
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van Cas de Graaff & Zn tot de Black Giant van H. Eijerkamp & Znn. Als alles volgens plan zal verlopen mag
Sylvano volgend jaar opnieuw zijn kunsten vertonen op de ZLU vluchten. Want na jaren niet of nauwelijks mee te
hebben gedaan is het voor Bas nu wel een zekerheidje dat hij zich meer gaat toeleggen op de ZLU vluchten.
Tot slot
2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. De prestaties waren weer super. Het verspelen van meerdere
toppers zorgt echter voor een wrange nasmaak bij Bas. Ook al is de (kweek) basis van een dusdanig hoog niveau
dat hij elk jaar opnieuw in staat is om nieuwe talenten te kweken. Het verlies van enkele toppers waaronder bijv.
de 1e NPO Periqueux is een harde dobber. Bas nogmaals proficiat en hopelijk krijgen we nog de gelegenheid om
je coronaproof te huldigen bij de Kruisberg in Doetinchem.
Auteur
Mike Freriks
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Liefhebber

Woonplaats

Arie Pastor

Amsterdam

A.H. Zoetbrood & Zn

Apeldoorn

Jurrian van Amerongen

Bunnik

Bas Jansen

Zutphen

C.A van Oudshoorn

Gouda

Comb Kroon Erren

Ven-Zelderheide

Comb. van Tilburg

Nieuw-Vennep

Comb. Verweij- de Haan

Mijdrecht

Jelle Jellema

Nijverdal

Kees Droog

Andijk

Ysbrand Kaptein

Akersloot

Henri Hoeks
Cees van der Laan
Comb.Bosman
Comb. J. Hommes & Znn
Dirk & Elitsa Veldhuis

Bovensmilde
Castricum
Doetinchem
Akersloot
Diemen

Harry Hendriks

Vinkeveen

Jan Grootoonk
Gebr. Brugemann
Combinatie Steenbeek

Bant
Assendelft
de Bilt

John Hardebol

Castricum

Mario de Vogel

Bodegraven

Frank Hage

Woerden

Corné van Oeveren

Leersum

Jan Dekkers

Nijverdal

Jaap Mazee

Ens

Bon
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Liefhebber

Woonplaats

Herman Brinkman

Tuk

Kweekcentrum Friesland

Boelenslaan

wwracingpigeons.com

Biddinghuizen

Coen Brugman

Luttelgeest

Comb.Niks

Westerhaar

Dick Fijn

t Loo oldebroek

Piet van Straten

Vianen

R. Kuijer en Zn
Paul van den Boogaard
Tim Hage

Maarssen
Kamerik
Woerden

W.H. Murk & Zoon

IJsselstein

Gertjan Rigter

Amstelveen

Harold Zwiers

Den Ham

Comb. Seelen

Borne

Henk Boertje

Westerhaar

Nico-Jan Koenders

Westervoort

S. van der Hulst-Wiranda Voorhout

Jelle Outhuyse

Harlingen

Gerard Griffioen

Zevenhoven

Team Vollebregt
Bennie Homma
Th. & B. Burgers

Wassenaar
Balk
Weurt

J.W.H. Janssen

Groesbeek

Piet Eeuwes

Huissen

G.van Laar

Elst
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innaars Marathon Noord in de afgelopen jaren
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Jaar
2019
2018
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
Comb. Jan Hommes en Znn, Akersloot
T. Koele en Zn, Wezep
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
R. Kuijer en Zn, Maarssen
Henk Wegh, Lochem
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
René Koeman
Ab Beek
Wim Dorrestein
Jo Hendriks
Jan te Pas

Brummen
Zevenaar
Assendelft
Emst
Velp
Soest
Wormerveer
Overleden
Overleden
Overleden
Overleden
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