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Voorwoord
Wat een bewogen seizoen hebben we achter de rug!
Als wij het seizoen 2021 moeten evalueren dan komen bij mij een aantal zaken meteen naar boven. Als eerste
werden we nog altijd geconfronteerd met corona. We hebben hier allemaal wel mee te maken gehad, is het niet in
de naaste omgeving of op je werk, overal werd er over gesproken en als duivensportliefhebbers kwamen we er
ook niet onderuit. Wat waren wij allemaal blij dat het seizoen in april toch kon beginnen. Het was een hele
organisatie, zowel voor het NPO, de afdelingen als de verenigingen. Maar als ik terug kijk kunnen we concluderen
dat we er met elkaar in zijn geslaagd om het seizoen 2021 goed te laten verlopen.
Verder heeft het weer ook niet echt mee geholpen. Begin april was het behoorlijk koud en later in het seizoen
hebben de duiven te maken gehad met veel regen en vooral zuidwesten wind. De marathonliefhebbers kunnen
hierover meepraten. Op verschillende vluchten hebben we te maken gehad met nachtvliegers. Maar je kan het
verwachten als je ’s middags om 15.00 uur de duiven de vrijheid geeft, dat ze dan in de nacht gaan vallen. Het is
leuk als je een duif op tijd hebt, maar er zijn ook duiven die in zo’n situatie gewond raken of zelfs sneuvelen. We
willen het liefst natuurlijk allemaal de duiven overdag thuis zien komen. Ik weet ook wel als je in de
lossingscommissie zit er altijd commentaar komt. Maar het moet wel binnen de perken blijven en dat gebeurt niet
altijd, vooral via social media worden er dingen geschreven die niet door de beugel kunnen!
Laten we terug gaan naar waar het om gaat, en dat zijn de vluchten die voor SMN tellen. We zien elk jaar weer
liefhebbers die wederom mee strijden om één van de kampioenschappen. Om echter bij de eersten te eindigen
met de 2 aangewezen duiven moet je uit het goede hout gesneden zijn. En om bij de eerste 3 kampioenen te
eindigen, kan ik zeggen dat dit helemaal voor weinig mensen is weggelegd. Vrijwel ieder jaar zien we toch ook
weer nieuwe kampioenen.
Door versoepelingen van de corona maatregelen, kunnen we dit jaar weer een feestmiddag organiseren in De
Kruisberg te Doetinchem. We zullen ons daar wel moeten houden aan de nieuwe regels. Er zal bij binnenkomst
worden gevraagd naar een CoronaCheck QR-code (via app of een schriftelijk bewijs) of een negatieve testuitslag
van maximaal 24 uur oud.. Bij dit alles is ook een geldig ID-bewijs nodig. Vergeet dit dus niet mee te nemen. We
hebben nu gelukkig wel de mogelijkheid om er met elkaar een gezellige middag van te maken en de
vluchtwinnaars en kampioenen te huldigen. Want wat hebben we de huldigingen van vorig jaar gemist.
Rest mij nog de sponsoren, de schenkers van de bonnen/late jongen (verkoping dit jaar weer op Toppigeons) en
de reporters te bedanken voor hun bijdrage. Zonder deze steun zouden we ieder jaar niet zo een fantastisch
kampioenenboek kunnen presenteren en wat dacht u van het mooie prijzenpakket! Hopelijk zien we elkaar op
zaterdag 23 oktober in De Kruisberg te Doetinchem.
Voorzitter
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Wim Peer uit Millingen aan de Rijn, winnaar St.Vincent 2021
Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. De eerste vlucht van SMN van 2021 en wel de Koninginnevlucht
vanuit St.Vincent. DE middaglossing vlucht met de meeste uitstraling. Ook al zijn de aantallen duiven niet meer
zoals vroeger. Het winnen van deze klassieker is en blijft een droom voor veel liefhebbers. Vrijdag 11-06-2021
werden er meer dan 11.621 duiven om 11.30 uur gelost. Volgens zeggen met een vlot vertrek en met goede
condities tot aan Parijs. Wind varierend van West bij de lossing tot overwegend Noord tot NW onderweg. Niet al
te makkelijk dus voor de duiven die onderweg ook nog te maken kregen met een storing met laag wolkendek. Al
met al was het een pittige editie.
Het is dit jaar Wim Peer uit Millingen aan de Rijn die
bij Marathon Noord de overwinning opeist. Zeker
geen onbekende voor de fondmannen in het Oosten
en bij SMN. In 2019 nog mocht ik bij Wim op bezoek
n.a.v. het behaalde kampioenschap: Criterium der
Azen middaglossing. Destijds waren het zijn 2 toppers
de 15-930 en de 15-943 die hem het kampioenschap
bezorgden. Laat nu juist deze 15-943 de vader zijn
van de winnares van nu. Daarover later meer.
Wim is met zijn 74 jaren jong nog altijd werkzaam
voor de Persgroep. De dag begint hier midden in de
nacht en wel om 02.30 uur. Dan staat Wim namelijk
op om richting Malden te vertrekken om de dagelijkse
kranten op te halen en te verdelen. Daarna bezorgt
hij ze zelf in de brievenbussen bij de abonnees in de
Ooijpolder. Het is nog altijd heel leuk werk en zo blijft
hij fit. Na het bezorgen is het zo tegen ongeveer
06.00 uur dat hij thuis is en dan is het tijd voor de
verzorging van zijn duiven. Rond 07.30 uur gaat Wim
vervolgens nog een paar uurtjes naar bed.
Als je duivenbestand in de winterdag slechts uit 22 duiven bestaat mogen we Wim toch wel rekenen tot de
kleinere liefhebbers. Hij heeft de beschikking over een hok van 6 meter met rennen bestaande uit 3 afdelingen.
Vanwege de roofvogeloverlast blijven de duiven na de vluchten tot aan het koppelen vastzitten. Eind februari
koppelt hij zijn duiven. Als het vluchtseizoen begint gaan de nestduiven vanaf het begin van de vluchten mee. Ze
moeten kilometers maken. Doordeweeks africhten en zelf kilometers ver wegbrengen is hier niet van toepassing.
Verder is de verzorging simpel: 2x per dag los en dan verplicht trainen een half uur tot 3 kwartier. Langer is
volgens Wim ook echt niet noodzakelijk ‘alle verhalen van uren trainen, het zal allemaal wel. Ik geloof het niet’.
Als de duiven goed zijn zie je ze even goed wegtrekken en zit de gang er behoorlijk in. Je moet ook niet teveel
doen aldus Wim, het gaat immers om de goede duiven. Hoe meer je doet hoe slechter het gaat. Medisch is het
ook simpel. Al jaren krijgen de duiven van 15 December tot 1 Januari Baytril uit Polen. Bij het koppelen geeft hij
vervolgens een 10-daagse kuur tegen het geel. En bij thuiskomst van de vlucht zit er ontsmetting in het water
van Travipharma. Dit is eigenlijk de medische begeleiding.
Zoals al geschreven gaan de duiven vanaf de start van het seizoen met de programmavluchten mee. De ‘418’ is in
totaal 6x mee geweest en heeft daardoor een 2000 km aan voorbereiding gehad. Vanaf het begin van dit seizoen
valt het Wim al op dat zijn duiven veel harder trainen dan vorige jaren. Wim hierover: ‘Ze herstellen veel sneller
van de vluchten lijkt het wel. De winnares bijvoorbeeld ging zondagmorgen vroeg als eerste naar buiten om
vervolgens met de hele groep hard weer mee te trainen. Zo zie je maar als ze goed zijn lijden ze er niets aan. Je
doet het niet maar afgelopen dinsdagavond leek het erop dat ze zo weer mee had gekund naar Perigueux’.
Doordat Wim zelf in een appartement woont en daar niet de mogelijkheid heeft om duiven te houden staat het
hok van Wim 100 meter verderop achter het huis van René en Rini Blom. Vanwege gezondheidsredenen is René
zelf noodgedwongen gestopt met de duivensport maar de familie Blom bood Wim de mogelijkheid om hun hok te
gebruiken. Ik hoef u niet te vertellen hoe dankbaar Wim was en nog altijd hiervoor is. Wekelijks is René nu de
trouwe partner van Wim bij het opwachten van de duiven zo ook afgelopen zaterdag. Wetende dat er in Sector
III nog geen duif was zagen ze opeens de rode duivin aan komen stormen. Het hart van Wim ging echt sneller
kloppen. Het gevoel de kick die je dan krijgt fantastisch. Je hebt gelijk in de gaten dat het een vroege moet zijn.
Met een constatering om 13.21.54 en een snelheid van 909 m.p.m. bleef ze een half uur lang de enige melding in
Sector III. Uiteindelijk wint ze de 3e in Sector III en is Wim de glorieuze winnaar geworden bij Marathon Noord.
De winnares de 19-1470418 is een dochter van de al eerder genoemde 15-943 (mede winnaar van Criterium der
Azen in 2019) x de 13-150. Jammer genoeg zijn beide ouders opgevreten door de roofvogel. Wim vertelt dat in
de afstamming net als de meeste van zijn duiven alles teruggaat naar zijn beste duif ooit de ‘07’ welke 2x op
teletekst heeft gestaan. Deze verhuisde naar Nico Meuwsen toen Wim enkele jaren geleden stopte met de
duivensport. Voorwaarde was toen wel dat Wim 2 jongen uit de '07' terug zou krijgen indien hij weer zou
beginnen met duiven. Toen Wim de kans kreeg om dichtbij huis weer te beginnen met duiven kwam Nico de
gemaakte afspraak netjes na en kreeg Wim 2 mooie jongen. 1 duivin hiervan is de huidige stammoeder van zijn
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duivenbestand. Wim heeft zijn duiven voor het plezier en de hobby en is wars van commercie maar ook van
stamkaarten vandaar de summiere gegevens. Feit is wel dat Wim er opnieuw een toppertje bij heeft. Na vorig jaar
als jaarling al vroeg te zitten op Bergerac bewijst ze nu op St.Vincent waarom ze de favoriet is van Wim. De ‘418’
is een goed gebouwde duivin. Alert, altijd strak, klein beetje zenuwachtig en je altijd aankijkend.
Wat Wim mooi en bijzonder vond was het voicemail
bericht van Herman van der Velden, medeoprichter
van SMN. Hij feliciteerde Wim en was als oud
Millingenaar trots dat de overwinning naar Wim is
gegaan.
Het mooie aan de duivensport is naast de successen
ook voor Wim de maandelijkse bijeenkomst met een
5-tal fondliefhebbers t.w Jan van Kalkeren, Marcel
Jansen, Piet Heikamp, Piet Eeuwes en Huub Spaan.
Door corona heeft dit te lang stil gelegen maar Wim
kijkt er naar uit om vanaf September weer te starten
met het praten over zijn geliefde hobby. ‘Je hoeft in
dit clubje niet op te scheppen want dan ga je eraan’.
Doordat Wim in zijn vereniging de enige nog actieve
fondliefhebber is korft hij de nationale vluchten vanaf
dit seizoen in bij de PV de Witpen in Weurt. Hij wil
graag geschreven hebben dat hij daar goed
ontvangen is en zich er meer dan welkom voelt.
Wim bedankt voor je openhartigheid en de gezellige
uurtjes. Tot 23 oktober dan mag je opnieuw het
podium betreden en wederom genieten van een huldiging.
Auteur
Mike Freriks

Winnaars Wim van Dorrestein bokaal op St.Vincent bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020
2019
2018
2017
2016

:
:
:
:
:

A.H. Zoetbrood & ZN, Apeldoorn
Benno Kastelein, Hengelo
H. Gerritsen, Woerden
J. Mazee, Ens
P. Bosveld, Oosterbeek

Gewonnen extra prijzen St.Vincent
Nr.
1

Prijs
Wim van Dorrestein bokaal

Winnaar
W.G.H. Peer, Millingen a.d. Rijn

Aangeboden door
Timmerbedrijf G&H van den Berg

2

Visschotel t.w.v. 90,00
Vlees pakket

W.G.H. Peer, Millingen a.d. Rijn
Comb. Bosman, Doetinchem

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3
4

Doos bloembollen
DHP pakket

M. Derksen, Braamt
A.G. van der Walle, Beerta

Louis Vollebregt
DHP Cultura

5
10

Travi-basic pakket
Versela Laga pakket

M & S Willemsen, Doetinchem
H.M.C. de Wit, Arnhem

Travipharma BV
Versele Laga NV

47

Zak voer

J. Lissenberg, Utrecht

Harjac B.V.
Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule

2

E-Bike

Comb. Bosman, Doetinchem
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Uitslag St. Vincent 2021
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.G.H.Peer
Comb. Bosman
Maurice Derksen
A.G. v.d. Walle
Martijn & Stijn Willemsen
Jonny Hartjes
H. Borgelink
G. Knol
Jan Broersma
H.M.C. de Wit
C & G Koopman
Gerrit van 't Goor
Comb. Seelen
Johan Jansen
C. van Wijk en Zn
Richardo van Aalst
Johanna de Groot
Th. van Oss
H.B. Wegh
G.J. van Vilsteren
Bart van den Bovenkamp
R. Niks & Dochter
Henk van der Wielen
Bart van den Bovenkamp
A v.d. Meer en Zonen

Woonplaats
Millingen ad Rijn
Doetinchem
Braamt
Beerta
Doetinchem
Ulft
Denekamp
Zwolle
Roodeschool
Arnhem
Ermerveen
't Harde
Borne
Punthorst
Benschop
Ulft
Vroomshoop
Afferden
Lochem
Zwolle
Doetinchem
Westerhaar
Boven-Leeuwen
Doetinchem
Utrecht

Afstand Get Ringnr
Aankomst Snelheid
Punten
1064416 1
9-1470418
13:21:54 909.057 1.000,00
1082610 1
6-1280471
13:58:57 896.227
999,99
1078388 2
8-1644613
14:03:20 889.514
999,97
1227051 2
6-1811254
16:58:56 884.085
999,94
1083816 1
9-1435917
14:26:46 877.035
999,90
1079843 1
7-1030803
14:30:43 871.040
999,85
1149025 2
6-1148617
15:53:09 869.053
999,79
1129328 1
8-1497063
15:30:38 868.958
999,72
1236364 2
6-4790901
17:52:56 857.435
999,64
1068485 1
8-1661983
14:38:05 856.787
999,55
1175212 2
8-4718298
16:45:11 855.205
999,45
1108538 1
8-5008057
15:27:28 855.040
999,34
1131756 1
8-1522323
15:56:46 853.653
999,22
1138780 2
8-4721722
16:07:36 851.988
999,09
1039529 1
7-1083389
14:11:13 851.922
998,95
1080098 2
7-1049804
15:02:43 849.322
998,80
1139700 2
7-1714422
16:13:36 848.875
998,64
1050615 2
5-1476899
14:28:47 848.788
998,47
1108748 1
8-1605212
15:37:40 848.523
998,29
1126395 2
7-1687910
16:05:08 844.286
998,10
1083694 1
6-1279857
15:17:27 842.390
997,90
1141197 1
8-1564356
16:27:22 841.363
997,69
1048438 1
5-1485934
14:38:33 840.395
997,47
1083694 2
6-1279827
15:20:47 840.213
997,24
1053270 2
5-1519326
14:45:22 839.683
997,00

Attractie 1 St.Vincent
Nr.
1

Naam
W.G.H.Peer

Woonplaats
Millingen ad Rijn

2

Comb. Bosman

Doetinchem

3

Jonny Hartjes

Ulft

4

Gerrit van 't Goor

't Harde

5

Comb. Seelen

6
7
8
9
10

Bedrag

Nr.

€ 450

11

Naam
Y.N.M. Kaptein

Woonplaats
Akersloot

Bedrag
€ 50

€ 350

12

Kees Niesten jr

Heemskerk

€ 50

€ 250

13

Heezen Goossens

Beltrum

€ 50

€ 150

14

Rekker-Westra

Berlikum

€ 50

Borne

€ 150

15

N.J.Tetteroo

Purmerend

€ 50

C. van Wijk en Zn

Benschop

€ 100

16

R.J. van der Bijl

Woerden

€ 50

Bart v.d. Bovenkamp

Doetinchem

Hoorn

Boven-Leeuwen

17
18

C Blokdijk

Henk van der Wielen

€ 100
€ 100

Sil van Vliet

Ter Aar

€ 50
€ 50

A.Heidstra
Comb. van der Plas

Rottevalle
Rijnsburg

€ 100

19

€ 100

20

Jay Lissenberg
Bas Jansen

Utrecht
Zutphen

€ 50
€ 10

Attractie 2 St.Vincent
Nr.
1

Naam
A.G. v.d. Walle

Woonplaats
Beerta

Bedrag

9

Naam
G. Foppen Gzn

Woonplaats
Harderwijk

2

H. Borgelink

Denekamp

€ 250

10

Comb. Bosman

Doetinchem

3

Jan Broersma

Roodeschool

€ 150

11

Piet van Straten

Vianen

4

C & G Koopman

Ermerveen

€ 50

€ 100

12

J.W.B Bruins

Ulft

5

Johanna de Groot

Vroomshoop

€ 50

€ 100

13

Comb.de Gunst

't Harde

6

Bart v.d. Bovenkamp

Doetinchem

€ 50

€ 100

14

P.Beetsma

Sneek

7

A v.d. Meer & Znn

Utrecht

€ 50

15

Jay Lissenberg

Utrecht

€ 100

8

Sven van Houten

IJsselstein Ut

€ 100

€ 50

€ 350

Nr.

Bedrag
€ 100
€ 100
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Gijs en Wilfred Hamstra uit Harderwijk winnen Dax 2021 in een super week.

Gijs en Wilfred Hamstra uit Harderwijk
hadden de smaak te pakken. Vorig jaar
wonnen hun vrienden Combinatie ter Beek
de 1e S3 van Bergerac. In 2021 hebben ze
dit overtroffen. Een week voor Dax 1e
nationaal Agen ZLU winnen en een 6e S3
van Cahors. En dan nu de 1e S3 van Dax en
de eerste in Marathon Noord.
Gijs en Wilfred waren al eens in 2013
Nationaal kampioen Marathon. Samen met
de reeds eerdergenoemde combinatie
hebben ze een gezamenlijk kweekhok onder
de naam wwracingpigeons.com. Hier
profiteren ze dus samen van en de duiven
worden op twee hokken getest.
De hokken staan achter het ouderlijke huis.
Gijs (78 jaar) laat de duiven ‘s morgens
trainen. Wilfred (42 jaar) verzorgt ‘s
middags alle duiven.
Als jong gaan de duiven alleen mee op de
taartvluchten. Als jaarling worden ze het
hele programma gespeeld, inclusief een paar dagfond vluchten.
Op de donderdag, vrijdag of zaterdag voor de inkorving krijgen de duiven die meegaan een geelpil opgestoken.
De dag is niet vast, maar gewoon wanneer er tijd voor is.
De oude duiven zitten op een hok met twee afdelingen waar bijna geen daglicht naar binnenkomt. De enige
lichtbronnen van buiten zijn witgekalkt. Dit om het niet te warm te laten worden in het hok. Vanaf eind mei wordt
er bijgelicht van 0500 tot 2200 uur. Dit vooral om constantheid van licht te hebben op het hok. Dus ook bij
donkere dagen is het altijd licht.
Dax 2021
Dax 2021 was een snelle vlucht. Met een concoursduur van ongeveer 3 uur is het één van de snelste edities van
de laatste jaren. De winnaars klokten echt als eerste een getekende duif en niemand op de grotere afstanden
kwam daar nog overheen.
Na de uitspattingen op Agen ZLU en Cahors van de week ervoor waren de verwachtingen door de twee nuchtere
liefhebbers weer getemperd. Elke vlucht is weer anders. Aan het ontbijt gezeten binnen werd er naar buiten
getuurd. Om even voor 9 valt de bonte duivin op het dak boven de klep en valt binnen. Achteraf vertelt een
sportgenoot die dichtbij woont, dat de duivin al enkele rondjes gevlogen had rond het hok, voordat ze op het hok
viel.
Staand in het hok met het verzorgen van de duivin realiseert Wilfred zich, dat er in de voorvlucht nog geen duiven
gevallen waren en dat ze weer dicht tegen de 1e nationaal aan zaten. Dit zorgde voor kippenvel, emotie en trots.
Wat een week. En dat wij dit nog mogen meemaken. Vader Gijs heeft een zeer broze gezondheid en geniet nog
elke dag van de duiven.
De winnares
Er hangt een apart verhaal aan deze mooie
bonte duivin. Deze duivin met de naam Riet
(de vrouw van Ab Kozijn) is uit een ei van
Gerard Kok geboren op het hok van Ab Kozijn
uit Harderwijk in 2016. Ab Kozijn is in 2018
gestopt met de duivensport en de combinatie
mocht een aantal duiven uitzoeken. Ze
zochten er 5 uit, waarbij dit duivinnetje. Ze
had reeds een 17e NPO Orange gewonnen in
2018.
Het duivinnetje is pas overgewend in de zomer
van 2019 vanuit het jonge duivenhok. Daar
zat ze op een nestje. In 2020 vloog ze prijs
op Perigueux en Bergerac. In 2021 was ze hun
eerste duif op St.Vincent en nu dus een 1e
nationaal Sector 3 en 1e Marathon Noord.
De duivin komt uit een doffer van Mark van den Berg (1/2 broer Zara x kleindochter Brive) met een duivin van
Marcel van Stralen uit Almere.
Ab Kozijn komt bijna elke vlucht kijken en is dus nog zijdelings betrokken in de sport. Met Dax kwam hij om even
over 9 het erf oplopen en had dus de aankomst gemist.
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Tot Slot
René en ik waren bij een combinatie die al wat op het palmares hadden staan. Daar komt dus nu een 1e bij
Stichting Marathon Noord bij. Wilfred houdt heel veel in de gaten op duivensport gebied. Hij is fanatiek, maar zegt
dat hij er minder tijd in steekt dan andere jaren, maar blijkbaar nog meer dan genoeg. Het is prachtig om dit
soort dingen mee te kunnen maken met je vader, die ondanks zijn broze gezondheid nog zijn aandeel heeft in de
verzorging en enorm geniet van deze successen.
Wij hopen jullie te kunnen huldigen op zaterdag 23 oktober 2021 aanstaande.
Auteur
Arjan van Gent

Winnaars Dax bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

Cor van Oudshoorn, Gouda (Bergerac 1)
Gebr. Jacobs. Nes a/d Amstel
Piet van Straten, Vianen
Arie van der Meer en Zn, Utrecht
Combinatie Niks, Westerhaar (Albi)

Gewonnen extra prijzen Dax
Nr.
1

Prijs
Kristallen vaas

Winnaar
G. Hamstra en Zoon, Harderwijk

Aangeboden door
Piet Laan, Bakkum

2

Visschotel t.w.v. 90,00
Vlees pakket

G. Hamstra en Zoon, Harderwijk
Gebr.Jacobs, Amstelveen

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3
4

Doos bloembollen
DHP pakket

W.G.H. Peer, Millingen a.d. Rijn
H.vd Wielen, Boven-Leeuwen

Louis Vollebregt
DHP Cultura

5
10

Travi-basic pakket
Versela Laga pakket

J. Dekkers, Nijverdal
Comb.Seelen, Borne

Travipharma BV
Versele Laga NV
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Zak voer

R.T. Letter, Hippolytushoef

Harjac B.V.
Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule
2

E-Bike

Gebr.Jacobs, Amstelveen

Uitslag Dax 2021
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
G. Hamstra en Zoon
Gebr. Jacobs
W.G.H.Peer
Henk van der Wielen
J. Dekkers
C Blokdijk
J.J.Knetsch
Comb.Niks
H.Terwel
Comb. Seelen
Evert Antonides
Jan Doppenberg
Gebr. Jacobs
A.G.van Blitterswijk
J.G.J. Goossens
Ronnie Leusink
Piet Eeuwes
J.J.Steentjes
Ton van Dusschoten
Gert Krab
Theo Wijfjes
G.A.M.Tiemes
Comb.Niks
L.Roodbeen
H Wegkamp

Woonplaats
Harderwijk
Amstelveen
Millingen ad Rijn
Boven-Leeuwen
Nijverdal
Hoorn
Katwijk a/d Rijn
Westerhaar
Apeldoorn
Borne
Sappemeer
Voorthuizen
Amstelveen
Elst
Lintelo/Aalten
Engwierum
Huissen
Silvolde
Hardenberg
Elst (U)
Nieuwveen
Didam
Westerhaar
Renkum
Weiteveen

Afstand Get Ringnr
Aankomst Snelheid
Punten
1075053 2
6-1218451
08:59:29 1.240.686 1.000,00
1043529 1
5-1553143
10:20:22 1.101.505
999,99
1045406 2
9-1470402
10:22:59 1.100.446
999,97
1029756 1
5-1485934
10:17:07 1.090.704
999,94
1107041 1
7-1732053
11:34:45 1.083.460
999,90
1086309 1
5-1596807
11:23:19 1.075.216
999,85
1023066 2
7-1197743
10:26:23 1.073.089
999,79
1122218 1
7-1807653
12:00:47 1.071.040
999,72
1076550 1
7-1761838
11:19:18 1.069.794
999,64
1112604 1
8-1522314
11:54:53 1.067.878
999,55
1195317 2
8-1378466
13:13:40 1.066.612
999,45
1059878 2
9-1366031
11:10:36 1.062.428
999,34
1043529 2
9-1532665
10:55:46 1.061.828
999,22
1036878 1
9-1225868
10:49:57 1.061.336
999,09
1069015 1
8-1634211
11:27:13 1.054.030
998,95
1187274 1
7-1035909
13:21:35 1.051.989
998,80
1047032 1
9-1446419
11:09:31 1.050.685
998,64
1062873 1
9-1459418
11:25:34 1.049.682
998,47
1131488 2
9-1262343
12:33:52 1.046.829
998,29
1037336 1
9-1476922
11:05:01 1.045.683
998,10
1034710 1
7-1301541
11:02:57 1.045.215
997,90
1055052 2
9-1430840
11:22:38 1.044.985
997,69
1122218 2
7-1753542
12:27:24 1.044.506
997,47
1045448 1
6-1294307
11:14:25 1.043.969
997,24
1155795 2
9-4739573
13:00:28 1.043.638
997,00
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Attractie 1 Dax
Nr.
1

Naam
Gebr. Jacobs

Woonplaats
Amstelveen

2

Henk van der Wielen

Boven-Leeuwen

3

J. Dekkers

Nijverdal

4

C Blokdijk

Hoorn

5

Comb. Niks

Westerhaar

6

Comb. Seelen

Borne

7

A.G. van Blitterswijk

Elst

8

J.J. Steentjes

Silvolde

9

Theo Wijfjes

Nieuwveen

Benno Kastelein

Hengelo

10

Bedrag

Nr.
11

Naam
Gurbe vd Schaaf

Woonplaats
Emmen

Bedrag
€ 50

€ 450
€ 350

12

Sven van Houten

IJsselstein Ut

€ 50

€ 250

13

P. Beetsma

Sneek

€ 50

€ 150

14

J.D. Bosma

Augustinusga

€ 50

€ 150

15

Jan Broersma

Roodeschool

€ 50

€ 100

16

Y.N.M. Kaptein

Akersloot

€ 50

€ 100

17

Remy Rouw

Volendam

€ 50

€ 100

18

T. Mooy

Heemskerk

€ 50

€ 100

19

Rick te Morsche

Almelo

€ 50

€ 100

20

Wiebe Benschop

Woerden

€ 10

Attractie 2 Dax
Nr.
1

Naam
G. Hamstra en Zn

Woonplaats
Harderwijk

Bedrag

Naam
Coen Brugman

Woonplaats
Luttelgeest

2

W.G.H. Peer

Millingen ad Rijn

10

Arjan Beens

Genemuiden

€ 250

3

Jan Doppenberg

Voorthuizen

€ 150

11

van Ommen Koops

Wezep

4

Gebr. Jacobs

Amstelveen

€ 50

€ 100

12

Comb. Bosman

Doetinchem

5

G.A.M. Tiemes

Didam

€ 50

€ 100

13

Comb.de Gunst

't Harde

6

Comb. Niks

Westerhaar

€ 50

€ 100

14

N.J. Tetteroo

Purmerend

7

Piet van Straten

Vianen

€ 50

€ 100

15

Rick te Morsche

Almelo

8

H. van't Goor

't Harde

€ 100

€ 50

€ 350

Nr.
9

Bedrag
€ 100
€ 100
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Combinatie Ter Beek uit Biddinghuizen winnen stormachtige Bergerac 2021 bij SMN
Biddinghuizen, ik ken de naam van Lowlands, Walibi maar nu ook van de Combinatie Ter Beek. Deze combinatie
won vorig jaar Bergerac 1 in Sector 3, de vlucht dat Dax werd ingekort. Maar ook van WWracingpigeons, het
samenwerkingsverband met vrienden Gijs en Wilfred Hamstra uit Harderwijk, wie bij SMN dit jaar Dax wonnen……
1 kweekhok en dan 2 van de 3 vluchten bij SMN winnen…..
De Combinatie
Combinatie Ter Beek bestaat uit vader Peter en
zoon Wulfert. Sinds 2016 richten ze zich volledig
op de Marathon. De vlieghokken staan bij vader
Peter, het hok van de kwekers bij Wulfert verder
op in het dorp. De vliegers zitten prachtig op een
zolderhok waar ongeveer 40 koppels kunnen
zitten. De jongen zitten in een hok in de tuin met
rennen ervoor. De duiven zijn verduisterd tot eind
mei en er wordt bijgelicht vanaf de langste dag. Ze
zijn zeer behoudend met medicijnen, maar als het
moet dan wordt er ingegrepen.
De openingen van het hok zitten op het zuidwesten
en door de wisselvalligheid van het weer heeft men
dit jaar moeite gehad om de forme er goed op te
krijgen. Maar na toch ingegrepen te hebben na het
constateren van een nat oogje bij één van de
duiven, kwam de forme op de duiven en gingen de
duiven beter trainen.
Het wonen in de polder is prachtig, maar ze
hebben wel veel last van roofvogels, steenmarters en windmolens. Ook kan men in 3 afdelingen spelen. De
combinatie is lid in Afdeling 8, maar er wordt in Biddinghuizen ook in Afdeling 7 en 11 gespeeld.
Bergerac
De duiven werden in Bergerac/Libourne gelost om 14.00 uur. Met onderweg een West-Zuid-Westen tot een
Zuidwestenwind werden de duiven naar Nederland gejaagd. Voeg daarbij het regenfront wat zich langzaam van
Zuidwest naar Noordoost bewoog bij, werd het een snelle, maar natte vlucht.
De combinatie was op scherp gezet door de vrienden uit Harderwijk. Er moest een antwoord komen. De duiven
werden nog een paar keer gelapt en werden er 10 strijders ingekorfd.
Er waren ook duiven mee van de combinatie op Narbonne. Wulfert was natuurlijk bij het hok en hoorde dat in
Harderwijk bij Hamstra een duif was geconstateerd op Narbonne. Maar het was erg donker in Biddinghuizen en
veel regen onderweg, dus werd er besloten naar bed te gaan in zijn kinderkamer. De slaap werd moeilijk gevat.
Rond half twee wordt hij uit zijn bed gebeld. In de vereniging kon men de duiven niet melden op het
meldsysteem. Wulfert ging binnendoor toch maar even kijken op de klok en tot zijn grote verbazing stond er een
duif op, om 01.15 uur geconstateerd. Het licht in het hok aangemaakt en daar zat Storm al in zijn broedhok. Het
licht in en om het hok was uit, omdat men bang is voor steenmarters.
Vader en moeder heeft hij lekker door laten pitten en een paar uurtjes later wakker gemaakt.
Maar Storm heeft 1 van de 3 kleine klepjes in de donkere nacht weten te vinden en is naar binnen gelopen.
Storm
De overwinnaar heeft de naam Storm gekregen, dit
natuurlijk vanwege het weer en zijn karakter. De vader
van dit kleine doffertje is Sparkling en deze komt van
Jan Morsink en is een kleinzoon van het Klein
Kweekstertje van Jelle Jellema. De moeder is Fatih
826. Dit is een product uit First Choice van Bennie
Homma x Fatih van First Prize Pigeons uit het
Fenomeen van de Gebr. Helsdingen. Uit de lijnen van
de moeder zijn al diverse top 10 duiven NPO
gekweekt. Klein Kweekstertje is natuurlijk de moeder
van de 1e nat Barcelona 2020, 3e int Narbonne 2016
en de 3e int Barcelona 2013. Storm is na zijn
thuiskomst gelijk gekoppeld op zijn nicht, welke goed
was voor een 120e Agen nationaal dit jaar en ook een
kleindochter is van Fatih. Storm is een wringer, sterk,
compact en sterke vleugels.
7 van de 10 duiven staan er nationaal op de uitslag.
De overige 6 hielden zich wel aan de normale
vliegtijden.
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Afsluitend
We hebben hier te maken met een gedreven combinatie. Ik moet zeggen combinaties, want ook de vrienden Gijs
en Wilfred in Harderwijk zijn zeer gedreven. In de winter worden er goede liefhebbers bezocht om te zien of ze
daar nog betere duiven kunnen halen. Ze maken elkaar sterker en stimuleren elkaar. We hebben dit al meer
gezien, maar deze 4 mannen geven elkaar energie. Wij hoorden dat ook al in Harderwijk en dat is echt mooi in
onze sport. Door samenwerking en vriendschap de top van de Olympus te bereiken. In 2 jaar tijd gewoon 3
nationale overwinningen, NPO-overwinningen en vele topnoteringen behalen is natuurlijk geweldig.
In 2018 hoorde Wulfert van Marathon Noord en de combinatie is sinds 2019 deelnemer. Nu vindt hij dat eigenlijk
elke marathon speler in het werkgebied deelnemer moet worden aan de eerlijkste competitie van Nederland.
Kijk ook vooral het filmpje. Als HBO docent heeft Wulfert een nieuw record gezet van dik 4 minuten praten over
de overwinning!
We zien jullie in Doetinchem voor de huldiging!
Auteur
Arjan van Gent

Winnaars Bergerac bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

Harold Zwiers, Den Ham
H.Hanssen, Erlecom
Bennie Homma, Balk
Henk de Bree, Soest
Jay Lissenberg, Utrecht (Cahors)

Uitslag Bergerac 2021
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
Combinatie Ter Beek
Comb Slotboom
Gert Krab
Jan Doppenberg
A.J. Kok
A.G.van Blitterswijk
Mario de Vogel
Robin Bakhuis
Simon Kuipers
J.G. Wiering
Hvan't Goor
Rick te Morsche
Comb Slotboom
S. de Jonge
Comb v.d Dragt
K. v. Nieuwenhuijzen
C. Hardeman
Richardo van Aalst
B.J.F. Pelle
R.J. Rittersma
L. Outshoven
M. van Geel & Zn
Theo Pots
W . van Zelst
A.Heidstra

Woonplaats
Biddinghuizen
Utrecht
Elst (U)
Voorthuizen
IJsselmuiden
Elst
Bodegraven
Westerhaar
Oudega
Veenhuizen
't Harde
Almelo
Utrecht
Nw-Amsterdam
Harderwijk
Amersfoort
Breukelen
Ulft
Hengevelde
Zuidlaren
Zeist
Julianadorp
Enter
Purmerend
Rottevalle

Afstand Get
961082
2
906169
1
910113
1
932681
2
980809
1
909657
2
895180
1
994990
1
1037100
2
1041578
1
964395
1
985422
1
906169
2
1027143
2
947734
1
921753
1
910786
1
933618
1
971766
2
1057145
2
911765
1
976650
1
977841
2
942776
1
1041754
2

Ringnr
Aankomst Snelheid
9-1380876
01:15:46 2.732.759
7-1096870
01:15:38 2.577.084
9-1476922
01:23:11 2.559.728
9-1366096
01:45:58 2.538.556
0-1105230
02:33:07 2.502.410
0-1313621
01:52:03 2.454.686
9-7009035
02:08:30 2.361.121
9-1352969
03:34:08 2.348.323
9-1218874
04:10:04 2.344.257
9-4739376
04:22:12 2.321.248
9-1375441
03:26:30 2.297.633
9-1357496
03:49:51 2.281.708
0-1334383
02:46:45 2.270.845
9-1256817
04:32:16 2.262.659
8-1596353
03:32:00 2.242.657
9-1513413
03:18:39 2.217.663
8-1698417
03:21:47 2.182.705
7-1049804
03:57:11 2.142.822
8-1518118
04:33:34 2.137.476
9-1228506
05:47:54 2.106.278
0-1340965
04:35:26 2.001.206
9-1562515
05:35:46 1.994.054
0-1194866
05:37:16 1.990.391
7-1145710
05:12:04 1.986.179
8-1430893
06:13:25 1.975.195

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
Nr.
1

Naam
Comb Slotboom

Woonplaats
Utrecht

2

Mario de Vogel

Bodegraven

3

Robin Bakhuis

Westerhaar

4

J.G. Wiering

Veenhuizen

5

Hvan't Goor

't Harde

6

Rick te Morsche

Almelo

7

K. v. Nieuwenhuijzen

Amersfoort

8

C. Hardeman

Breukelen

9

W . van Zelst

Purmerend

C.A. van der Poel

Noordwijk ZH

10

Bedrag

Nr.

€ 450

11

Naam
Andre Wildervank

Woonplaats
Nes Ameland

€ 350

12

Hans van Rein

Kropswolde

€ 50

€ 250

13

Henri Hoeks

Bovensmilde

€ 50

€ 150

14

H. Gerritsen

Woerden

€ 50

€ 150

15

W.G.H.Peer

Millingen ad Rijn

€ 50

16

Gerard Kok

IJsselmuiden

€ 50

€ 100

17

Wolff-Sellies

Wezep

€ 50

€ 100

18

Wiebe Benschop

Woerden

€ 50

19

A.G.v. Blitterswijk

Elst

€ 50

20

Jan Doppenberg

Voorthuizen

€ 10

€ 100

€ 100
€ 100

Bedrag
€ 50

Attractie 2 Bergerac
Nr.
1

Naam
Comb. Ter Beek

Woonplaats
Biddinghuizen

Bedrag

2

Jan Doppenberg

3

A.G.van Blitterswijk

4
5

Simon Kuipers

Oudega

6

Comb Slotboom
A.Heidstra

Utrecht
Rottevalle

7

Jac v Putten

Elburg

€ 100

8

Henri Hoeks

Bovensmilde

€ 100

Nr.

Naam
H. van de Roest

Woonplaats
Zwanenburg

10

H Zwiers

Den Ham

11

Dave Zoetbrood

Apeldoorn

€ 50

€ 100
€ 100

12
13

W. Wittebol

Oosterwolde

14

Laren NH
Bennekom

€ 50
€ 50

€ 100

Comb. Hartog
A. Jochemsen & Znn

15

C. van Wijk en Zn

Benschop

€ 350

9

Voorthuizen

€ 250

Elst

€ 150

Bedrag
€ 100
€ 100

€ 50
€ 50

Gewonnen extra prijzen Bergerac
Nr.
1
2

Prijs
Kristallen bokaal
Visschotel t.w.v. 90,00
Vlees pakket

Winnaar
Comb. Ter Beek, Biddinghuizen

Aangeboden door
www.duivendirect.nl

Comb. Ter Beek, Biddinghuizen
Comb. Slotboom, Utrecht
Gert Krab, Elst
J.Doppenberg jr, Voorthuizen

Vishandel de Vakman
Slagerij v.d. Bovenkamp

3
4

Doos bloembollen
DHP pakket

5
10

Travi-basic pakket
Versela Laga pakket

A.J. Kok, IJsselmuiden
J.G. Wiering, Veenhuizen

Travipharma BV
Versele Laga NV
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Zak voer

H. Prinssen, Hilversumse Meent

Harjac BV

Louis Vollebregt
DHP Cultura

Vluchtsponsor:
E-bike/fiets poule
2

E-Bike

Comb. Slotboom, Utrecht
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Comb. Bosch & Prattenburg winnen 1e Rivacare jaarlingen ringenrace Marathon Noord 2021
Vorig jaar kwam vanuit het bestuur van de Marathon Noord een leuk idee. Iedere deelnemer aan de Marathon
Noord competities kon vier ringen bestellen voor €10,- samen. Deze ringen gingen dan om vier jongen die je zelf
kan uitkiezen. Als je deze jongen als jaarling nog over hebt, kun je ze spelen op Bergerac. Van de duiven met een
Marathon Noord ring om wordt een aparte uitslag gemaakt. De inleg wordt verdeeld onder de eerste duiven. Een
leuke nieuwe competitie. Aan deze competitie is massaal meegedaan. De deelnemers van Marathon zijn heel
enthousiast over dit idee en het heeft een gevolg gekregen in 2021 en het zal een vast onderdeel worden van de
hele mooie Marathon Noord competities.
De eerste editie is alweer achter de rug. De eerste editie is gewonnen door de sterke combinatie uit Veenendaal:
Bosch-Prattenburg. Zij wonnen voor twee duiven van J.D. Bosma uit het Friese Augustinusga, die de 2e en 3e
prijs binnensleepte.
De winnende liefhebbers
De winnaars van de ringenrace van de
Marathon Noord is de Comb. Bosch &
Prattenburg uit Veenendaal. De combinatie
bestaat uit Ron van den Bosch (61), van
beroep Constructiebankwerker bij Hendriks
Staal in Veenendaal en Rob van
Prattenburg (71), voormalig medewerker
in de Installatietechniek. Ron heeft vanaf
zijn 12e jaar duiven. Hij is gestart in een
hok achter de bakkerij van zijn ouders.
Rob heeft vanaf zijn 13e jaar duiven en hij
begon in Scherpenzeel met zijn eerste
hokje. De mannen kennen elkaar vanaf de
jaren ’70 van de vorige eeuw toen ze
samen in een klein clubje ‘Ons Genoegen’
speelden. In 2010 wilden ze samen naar
de marathonvluchten en hebben toen
samen een kweekhok opgebouwd. Ze
vlogen toen nog wel apart. Rob speelde
toen thuis op twee kleine hokjes. Eén in de voortuin en één in de achtertuin. Eén voor de jongen en één voor de
oude duiven. Hij speelde op die kleine hokjes zelfs een 8e nationaal St. Vincent. Ron speelt vanaf 1996 vanaf zijn
huidige adres. Vanaf dit adres spelen ze nu ook samen.
De eerste marathonduiven van 2010 zijn inmiddels allemaal al weg. Ron zegt daarover: ‘Daar kunnen de
betreffende liefhebbers niets aan doen. Het ene soort past nu eenmaal beter dan het andere.’
De duiven die het uiteindelijk wel redden bij Ron en Rob waren duiven van Pepping en Jellema (via Gerrit van
Vlisteren uit Perperga, die won 1e en 2e nationaal St. Vincent). Deze Gerrit van Vlisteren is overleden en zij
hebben op de totale verkoop drie duiven gekocht. De duiven van Pepping kwamen nadat hij stopte en totaal
verkocht. Hier kochten de mannen enkele duiven van. Later kwamen er nog wat Pepping duiven naar Veenendaal
via de Comb. Vieberink en Ronald Geerdink. Naast deze duiven hebben de mannen nog een goede duivin van
voormalig plaatsgenoot Jan van Laar, die nu in Drenthe woont.
De accommodatie van Ron en Rob bestaat uit een voormalig fietsenschuurtje, een tuinhok en een zolderhokje.
Alles bij elkaar zo’n 12 tot 15 meter. Het tuinhok is heel ondiep, zo’n meter. De duiven zijn er erg rustig in.
De winnende duif
De winnende duif is een rode doffer. Hij is
ingemand op 6 dagen jongen. Hij werd in de nacht
van zaterdag om 2.32 uur geklokt op een afstand
van 916 km.
Deze doffer was op de eendaagse fondvlucht
Salbris de 5e duif van deze combinatie. Op zijn
eerste marathonvlucht, Dax, was hij net na de
prijzen en nu wint hij de ringenrace van Marathon
Noord en wint hij nationaal de 139e nationaal.
De vader van deze doffer is de oude ‘Rode Jellema’
via Van Vlisteren en de moeder is de ‘Beens-duivin’
via Dolf en Ruud Bakker. Uit dit koppel komen
meerdere goede duiven, zoals één van de duiven
die naar de kweek is gegaan en die op 7 vluchten 7
prijzen won. Ook bij de andere vliegen de jongen
uit dit koppel goed. Zo is de eerste duif van
Barcelona 2021 van Corné van Oeveren een kind
van dit koppel. Omdat dit koppel zo goed vererfd
en ook in latere generaties goed hun prijs kunnen
pakken, zitten er verschillende dochters en zonen
van dit koppel in het kweekhok van Ron en Rob.
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Het seizoen
Het seizoen begon zonder twee goede duiven in de vliegploeg. De mannen uit Veenendaal besloten hun twee
beste duiven op de kweek te zetten. Dat is altijd een aderlating en als je dan in de voorbereiding ook nog een
knappe duif verspeeld, lijkt het een lastig seizoen te worden. Dat bleek mee te vallen.
De start werd gemaakt met 60 vliegduiven, waarvan de helft jaarling. Elke vlucht verliep naar wens. Rob: ‘Het
was een goed en stabiel seizoen. We wonnen de 7e van Dax in de afdeling en in de sterke regio C werden we 2e
onaangewezen en 1e aangewezen. Alle reden om tevreden te zijn’
De duiven krijgen sinds dit seizoen voer van Van Robays. Standaard de Dynamic mengeling en het opvoeren
gebeurt met Top Energy. Daarnaast staat er standaard wat hennep op het menu en af en toe pinda’s.
De duiven worden elke vier weken gecontroleerd bij Dierenartsenpraktijk De Klomp door Wico Teeuw. Als ze wat
hebben, krijgen ze producten van Belgica De Weerd.
De Beleving
Ron en Rob beleven de duivensport met veel plezier. ‘Het wachten op de duiven is het mooist’, vertelt Ron. ‘En
het pakken van een vroege duif is nog mooier’, vult Rob hem aan.
De winnaar van de ringenrace zat op de schuur toen Ron buiten ging kijken. Hij kwam snel naar binnen, toen hij
geroepen werd. Op Bergerac deed de combinatie het goed. Om 5.48 uur pakten ze hun 2e en 3e duif en ze
hadden er uiteindelijk 13 van de 20 in de prijzen. De duiven zijn op één na thuis gekomen.
Tot Slot
Namens het bestuur en familie van de Stichting Marathon Noord wil ik Ron en Rob nogmaals feliciteren met de
overwinning van de Ringenrace vanuit Bergerac en met het winnen van de mooie geldprijs!!! Tot op de
feestmiddag!!!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen.
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Uitslag 1e Rivacare jaarlingen ringenrace Marathon Noord 2021

nr

Woonplaats

Snelheid Tijd

Afstand

Bedrag

1 Bosch & Prattenburg

Naam

Veenendaal

2340,112 02.32.44 0-1745509M

Ringnr

916,727

€ 500

2 J.D. Bosma

Augustinusga

2288,556 04.42.23 0-1746117V

1050,948

€ 250

3 J.D. Bosma

Augustinusga

2287,217 04.42.54 0-1746120M

1050,948

€ 150

4 H. Hoeks

Bovensmilde

2273,607 04.37.41 0-1745744V

1038,522

€ 100

5 Th. & B. Burgers

Weurt

2164,159 03.26.45 0-1745723M

908,637

€ 100

6 John Hartjes

Ulft

2106,767 04.11.16 0-1745696M

933,350

€ 75

7 H. Wegkamp

Weiteveen

2099,579 05.35.51 0-1745906V

1028,479

€ 75

8 Comb Bosman

Doetinchem

1922,811 05.32.53 0-1745303M

936,184

€ 50

9 G. van der Perk

Nunspeet

1899,058 05.50.32 0-1745727V

958,138

€ 50

10 G.A.M. Tiemes

Didam

1852,814 05.46.43 0-1746158V

927,735

€ 50

11 R. van Rossum

Wageningen

1795,790 05.54.52 0-1745924V

913,818

€ 50

12 J. Schlikker

Spijkerboor

1731,594 06.29.49 0-1745660V

941,669

€ 50

13 J. Grootoonk

Bant

1721,522 07.03.31 0-1746007M

994,208

€ 50

14 J. Grootoonk

Bant

1714,940 07.05.44 0-1746006M

994,208

€ 50

15 Comb. van den Berg

Utrecht

1707,385 06.15.53 0-1746030V

904,715

€ 50

16 P.J. Westerlaken

Veenendaal

1687,248 06.29.25 0-1746038V

916,879

€ 50

17 G.J. van Houten

IJsselstein

1668,792 06.24.07 0-1745506M

898,005

€ 50

18 Gerard Kok

IJsselmuiden

1668,460 07.13.25 0-1745426V

980,081

€ 20

19 Arno Weijermars

Doetinchem

1643,502 06.55.47 0-1746109M

936,440

€ 20

20 Comb. Seelen

Borne

1575,222 07.51.30 0-1745928M

985,301

€ 20

21 A. Jochemsen en Znn.

Bennekom

1547,391 07.19.04 0-1745519V

917,706

€ 20

22 Coen Brugman

Luttelgeest

1506,476 08.28.19 0-1745966M

997,764

€ 20

23 Comb. van der Plas

Rijnsburg

1504,020 07.21.30 0-1745291M

895,644

€ 10

24 Dirk Jansen

Kampen

1498,983 08.18.45 0-1745576V

978,461

€ 10

25 Kees Cluistra

Nederhorst d Berg

1498,560 07.39.47 0-1746329M

919,791

€ 10

26 H. Wegkamp

Weiteveen

1492,532 08.55.05 0-1745907M

1028,479

€ 10

27 M. de Vogel

Bodegraven

1489,897 07.26.50 0-1746203V

895,179

€ 10

28 Comb Slotboom

Utrecht

1482,889 07.37.05 0-1745274V

906,168

€ 10

29 Rick te Morsche

Almelo

1474,887 08.34.08 0-1746011V

985,421

€ 10

30 Wim & Michel Evers

Didam

1466,057 07.59.04 0-1745858M

928,111

€ 10

31 O. Pals

Bovenkerk

1461,124 07.54.18 0-1746284M

918,024

€ 10

32 Comb Rekker-Westra

Berlikum

1447,808 09.22.33 0-1745358

1037,429

€ 10

33 G.J. van Vilsteren

Zwolle

1444,607 08.44.47 0-1745739M

980,575

€ 10

34 Metzke & van Wijk

IJsselstein

1439,814 07.49.20 0-1746208M

897,484

€ 10

35 Team van Ginkel

Veenendaal

1438,956 08.01.09 0-1745531V

913,953

€ 10

36 J. Doppenberg Jr.

Voorthuizen

1435,851 08.15.34 0-1746310V

932,681

€ 10

37 R. van Rossum

Wageningen

1428,101 08.05.53 0-1745921M

913,818

€ 10

38 M. Outshoven

Zeist

1407,163 08.13.41 0-1745655M

911,396

39 Patrick Sticker

Silvolde

1396,611 08.35.49 0-1745873V

935,473

40 A. Witkamp

Harderwijk

1392,546 08.47.44 0-1746026M

949,345
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Eindstanden en winnaars geldprijzen Middaglossingen 2021
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
W.G.H.Peer
Gert Krab
H.B. Wegh
H van't Goor
G. Knol
A.G.van Blitterswijk
Piet van Straten
Henk van der Wielen
H Zwiers
G.J. van Vilsteren
Sil van Vliet
U.Jellema
B.J.F. Pelle
Bert en Joke
C Blokdijk
S. van der Hulst-Wiranda
L. Outshoven
J.G.J. Goossens
Y.N.M. Kaptein
Gebr. Jacobs
Jan Broersma
J.J.Knetsch
Comb vd Bovenkamp
A.J. Kok
A.G. v.d. Walle
Wim & Michel Evers
A. Heidstra
C.A van Oudshoorn
Benno Kastelein
Comb. ten Cate
A.A. van der Veer
Bosch & Prattenburg
J.J. Steentjes
Evert Antonides
J. Willems
Mario de Vogel
Comb.Niks
L.Roodbeen
Coen Brugman
N.J.Tetteroo
H. de Bree
K. van Nieuwenhuijzen
G. Neijzing
Arjan Beens
E. Peperkamp
JDBosma
T. Mooy
G.van Laar
Jack Buys
Ad van Heijst

Woonplaats
Millingen a d Rijn
Elst (U)
Lochem
't Harde
Zwolle
Elst
Vianen
Boven-Leeuwen
Den Ham
Zwolle
Ter Aar
Steggerda
Hengevelde
Noordwijk Binnen
Hoorn
Voorhout
Zeist
Lintelo/Aalten
Akersloot
Amstelveen
Roodeschool
Katwijk a/d Rijn
Renkum
IJsselmuiden
Beerta
Didam
Rottevalle
Gouda
Hengelo
Hattemerbroek
Donkerbroek
Veenendaal
Silvolde
Sappemeer
Nijverdal
Bodegraven
Westerhaar
Renkum
Luttelgeest
Purmerend
Soest
Amersfoort
Zaandam
Genemuiden
Arnhem
Augustinusga
Heemskerk
ELST UT
Angeren
Wychen

Punten
2.992,56
2.983,76
2.979,64
2.979,40
2.973,78
2.964,91
2.962,25
2.947,91
2.947,89
2.946,98
2.941,91
2.936,43
2.927,34
2.926,06
2.923,79
2.915,03
2.913,74
2.912,64
2.910,30
2.898,17
2.891,97
2.879,45
2.879,21
2.875,24
2.874,75
2.870,23
2.853,21
2.843,16
2.837,52
2.834,87
2.829,87
2.829,02
2.821,19
2.817,79
2.802,98
2.800,26
2.792,08
2.780,85
2.772,84
2.762,03
2.757,21
2.744,10
2.738,84
2.729,30
2.721,77
2.721,51
2.719,48
2.714,06
2.695,25
2.694,73

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 worden rond de datum van de feestmiddag via
de bank overgemaakt.
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Criterium der Azen Middaglossingen
Naast S. van der Hulst-Wiranda hebben we nog een winnaar van het Travipharma Criterium der Azen.
Coen Brugman, Luttelgeest had de pech dat zijn tweede getekende op St.Vincent plus 6 andere doffers in een
mand heeft gezeten welke nooit in St.Vincent geweest is. Zie eerdere publicatie van het NPO hierover.
Voor het Criterium der Azen tellen bij Marathon Noord de beide getekende duiven. Coen Brugman heeft op de 3
nationale vluchten welke hiervoor tellen (St.Vincent,Dax en Bergerac) 5 van zijn 6 getekenden geconstateerd.
Hij heeft niet de mogelijkheid gehad om op St.Vincent zijn 2e getekende te kunnen draaien.
Bovenstaande heeft ons doen besluiten om ten aanzien van Coen het NPO besluit te volgen en dit heeft
geresulteerd in een dubbele winnaar voor de Travipharma Criterium der Azen Middaglossing.
Nr

Naam

Woonplaats

St.V 1e

St.V 2e

Dax 1e

Dax 2e

Berg 1e

Berg 2e

1

S.vd Hulst-Wiranda

Voorhout

979,84

882,19

955,35

935,59

763,47

979,84

Prijs

Aangeboden door
Travipharma

Winnaar
S.vd Hulst-Wiranda

Woonplaats
Voorhout

Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Travipharma

S.vd Hulst-Wiranda

Voorhout

Kristallen bokaal

Travipharma

C. Brugman

Luttelgeest

Theaterbon €75

Travipharma

C. Brugman

Luttelgeest
Kampioenschapsponsor:

Winnaars Criterium der Azen Middaglossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

Totaal

5.496,28

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

Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee”
Nr
1
2
3

Naam
Gert Krab
Piet v.Straten
W.G.H.Peer

Prijs
Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Woonplaats
Elst (U)
Vianen
Millingen a d Rijn
Aangeboden door
Gebr. Jacobs
Gebr. Jacobs

Ringnummer
9-1476922
6-1546016
9-1470402
Winnaar
Gert Krab
Gert Krab

Winnaars Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp
Trofee” bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

St.Vincent
985,69
992,59
961,72

Dax
998,10
995,94
999,97

Bergerac
999,97
973,72
992,59

Totaal
2.983,76
2.962,25
2.954,28

Woonplaats
Elst (U)
Elst (U)

Kampioenschapsponsor:

Niet vervlogen, i.v.m. Covid-19 vluchtschema
Comb. Bosman, Doetinchem
H. Zwiers, Den Ham
J. Hanssen, Erlecom
G.J. van Vilsteren, Zwolle
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Beste duif afgelopen 3 jaar Middaglossingen
Nr
1
2
3

Naam
Comb. Bosman
Sil van Vliet
Piet van Straten

Prijs
Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Woonplaats
Doetinchem
Ter Aar
Vianen

Aangeboden door
Schermer Hoveniers
Schermer Hoveniers

Ringnummer
6-1280471
7-1301263
6-1546016

2019
2.974,09
1.913,49
1.637,78

Winnaar
Comb. Bosman
Comb. Bosman

2020
1.860,56
1.779,82
1.903,84

2021
1.812,78
2.941,91
2.962,25

Totaal
6.647,43
6.635,22
6.503,87

Woonplaats
Doetinchem
Doetinchem

Kampioenschapsponsor:
Winnaars beste duif afgelopen 3 jaar Middaglossing
bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

H. Zwiers, Den Ham
H. Wilharms, Westerhaar
Comb. Steenbeek & Zn, De Bilt
B. v Holland en Zn., Ede
John Hartjes, Ulft

Sponsorprijzen Middaglossingen

Nr.

Prijs
Kristallen bokaal

Sponsor
Bouwbedrijf de Groot

Winnaar
W.G.H. Peer

Woonplaats
Millingen a d Rijn

Zilveren herinneringsspeld

Stichting Marathon Noord

W.G.H. Peer

Millingen a d Rijn

Mega systeem

Deil Electronics

W.G.H. Peer

Millingen a d Rijn

Kristallen bokaal

Bouwbedrijf de Groot

Gert Krab

Elst (U)

Kobo E-reader

Stichting Marathon Noord

Gert Krab

Elst (U)

Kristallen bokaal

Stichting Marathon Noord

H.B. Wegh

Lochem

BLT pakket

BioLugecolTeam

H.B. Wegh

Lochem

4

Tefal High Speed Blender

Stichting Marathon Noord

H van't Goor

't Harde

5

Tefal High Speed Blender

Stichting Marathon Noord

G. Knol

Zwolle

6

Theaterbon t.w.v. 75,00

Stichting Marathon Noord

A.G.van Blitterswijk

Elst

7

Theaterbon t.w.v. 75,00

Stichting Marathon Noord

Piet van Straten

Vianen

8

JBL Go Bluetooth Mini Speaker

Stichting Marathon Noord

Henk van der Wielen

Boven-Leeuwen

9

Opleermand

Leo Pronk

H Zwiers

Den Ham

10

Opleermand

Leo Pronk

G.J. van Vilsteren

Zwolle

11

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

Sil van Vliet

Ter Aar

12

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

U.Jellema

Steggerda

13

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

B.J.F. Pelle

Hengevelde

14

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

Bert en Joke

Noordwijk Binnen

15

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

C Blokdijk

Hoorn

16

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

S. vd Hulst-Wiranda

Voorhout

17

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

L. Outshoven

Zeist

18

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

J.G.J. Goossens

Lintelo/Aalten

19

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

Y.N.M. Kaptein

Akersloot

20

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

Gebr. Jacobs

Amstelveen

1

2
3
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Wim Peer, Millingen, 1e Kampioen Middaglossing Marathon Noord
Kampioenen van de Stichting Marathon Noord zijn toppers. Daar is geen speld tussen te krijgen! Deze
kampioenen presteren het om op drie vluchten één van hun twee bovenste duiven van de lijst vroeg op de
nationale uitslag te krijgen. Dat is nooit eenvoudig. Het ene jaar is dat moeilijker dan het andere. 2021 was
hiervoor een lastig jaar. St. Vincent was een vlucht dat de duiven de 1.000 mpm niet konden halen. Een pittige
vlucht. Dax was minder moeilijk, maar zeker niet makkelijk. De eerste duiven vielen daar in de ochtend… voor
koffietijd. Een gemiddelde vlucht met een regelmatig verloop. Tot slot stond de vlucht Bergerac op het
programma. Op deze vlucht werden meer dan 1.500 duiven in de nacht geconstateerd. Een vlucht met hoge
snelheden. Probeer op deze drie totaal verschillende vluchten maar iedere keer je aangetekende duif te ‘pakken’.
Je hebt dan alleskunners nodig of je moet het inzicht hebben om op iedere (soort) vlucht de juiste twee duiven
bovenaan te zetten. Een combinatie van beiden is Wim Peer uit Millingen gegeven. Twee duiven sleepten voor
hem dat mooie kampioenschap binnen. Eén hiervan pakte hij op Dax heel vroeg en op Bergerac mooi op tijd. Een
alleskunner. Zo blijkt ook in 2021 weer … de kampioen van Marathon Noord is een topper!
De liefhebber
Wim Peer, inmiddels 74 jaar, heeft in zijn
werkzame leven voor zijn pensioen in de
kassenbouw gezeten. Ook in de jaren dat
hij van zijn pensioen kan genieten is hij
nog actief. Hij verzorgt de kranten in zijn
regio. Hij haalt de kranten op in Malden en
bezorgt een buitenwijk in de Ooij-polder.
Deze klus is in de vroege ochtend, zeg
maar rustig in de nacht. Bij thuiskomst
verzorgt hij dan de duiven. Daarna gaat hij
even terug naar bed. Stilzitten is niets
voor Wim.
Hoe begon je duivensportloopbaan, Wim?
Onze Kampioen van de Middaglossing:
‘Mijn broertje (toen 8 jaar) had duiven en
toen ben ik (10 jaar) vrij snel ook
begonnen en zijn we samen de duiven
gaan verzorgen. Dat was achter ons
ouderlijk huis in Huissen. Jaren later ben ik
getrouwd en in Millingen gaan wonen. Op
dat adres mocht ik helaas geen duiven
houden. In 1969 verhuisde wij naar het
ouderlijk huis van mijn vrouw en daar kon ik gelukkig weer met duiven beginnen. Na wat kleine omzwervingen
heb ik sinds drie jaar de duiven op een nieuw adres. Ik kon mijn duiven plaatsen in een hok achter het huis van
een liefhebber die moest stoppen vanwege zijn gezondheid. Dat is 50 meter van mijn huidige huisje. Dat is heel
praktisch en ik ben er ook heel blij mee. Ik heb tegelijkertijd een vaste supporter tijdens het wachten op de
duiven.
Vanaf mijn start als duivenliefhebber heb ik altijd al de marathonvluchten gevlogen. Thuis in Huissen had ik al een
hele goede Bricoux-duif, die het geweldig deed op de verre vluchten.’
Stamopbouw
De duiven van Wim stammen direct en indirect allemaal af van het Oude Aarden-soort. Wim vertelt: ‘Mijn broer
had een vroege duif van Bergerac. Die was goed voor de 3e nationaal. Ik zei tegen hem: Met die duif moet je
nooit meer mee gaan spelen. Je moet er uit gaan kweken. Dat is mijn basisduif geworden. Ik ben een aantal jaren
terug een tijdje gestopt geweest. Toen heb ik al mijn duiven verkocht aan één liefhebber. Ik had één voorwaarde
… als ik weer een herstart kon maken, wilde ik graag een koppel jongen van deze duif terug om mee te starten.
Dat is gebeurd: Na mijn herstart ben ik begonnen met twee jongen uit deze duivin. Van deze twee heb ik nog één
goede kweekduivin over, waar alle goede vliegers uit komen. Alle toppers zijn kinderen of kleinkinderen van deze
duivin.
Kleine liefhebber
Toen ik bijna dertig jaar geleden voor het eerst bij Piet Heikamp in Zetten kwam, vertelde hij mij twee wijsheden
die me altijd zijn bij gebleven. De eerste was: Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Als je de
duivenliefhebber Wim Peer uit Millingen analyseert dan is deze stelling volkomen waar. Wim heeft plaats voor
maar 28 koppels. Dat is niet bijzonder veel. Het leuke is … in het hok van 7 meter zaten in het begin van het
seizoen 2021 maar 12 koppels om mee te vliegen en één kweekkoppel. Hier komt trouwens komend seizoen een
kweekkoppel bij. Eén van de toppers gaat naar de kweek. In een andere afdeling zitten 20 zelf gekweekte jongen.
Niet het vele is goed, maar het goede is veel.
De start van het seizoen was alles behalve leuk. Twee van zijn beste duiven werden gepakt door de roofvogel. De
motivatie om door te gaan, kreeg een enorme dreun. Zijn dochter zei hem toch door te gaan. Wim herpakte
zichzelf en zo ontstond een geweldig seizoen met een prachtige parel op zijn erelijst: Kampioen Middaglossing van
de Marathon Noord.
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Het topkoppel van Marathon Noord en hun prestaties
Het Kampioenschap van de Marathon Noord is bij elkaar
gevlogen door twee duiven. ‘De 418’ en ‘De 02’ … een
kleindochter en een zoon van de goede kweekduivin.
Op St. Vincent pakte Wim de 1e prijs in de Marathon Noord
met ‘De 418’. In sector 3 was dat goed voor de 3e prijs
tegen 2.714 duiven. Van heel Nederland won ze de 13e
prijs tegen 11.617 duiven. ‘De 02’ pakte in sector 3 de 228e
prijs (bij Marathon Noord de 88e).
Op Dax was ‘De 02’ Wims eerste duif. Hij won bij Marathon
Noord de 3e prijs en in sector 3 de 4e prijs tegen 2.357
duiven.
Toen kwam de moeilijkste vlucht … Bergerac. Een vlucht
met de wind achter en veel nachtelijke aankomsten. Wim
stond in de Marathon Noord stijf bovenaan, maar moest
natuurlijk op Bergerac wel één van zijn twee aangewezen
op tijd ‘pakken’. Om 5.27 uur werd ‘De 02’ geconstateerd.
De 386e nationaal in sector 3 was zijn deel en in de
Marathon Noord won hij de 39e prijs. Genoeg om Gert Krab
en Henk Wegh en alle anderen te verslaan.
Tot Slot
Hoe is dit goede seizoen tot stand gekomen? De
Middaglossing-Kampioen: ‘De kracht van dit sterke seizoen:
De duiven worden goed bestudeerd. Weten hoe een duif in
zijn vel zit. Dus op tijd spelen of thuis houden. Een goede
verzorging, goed hok en goede duiven. Dan lijkt het vanzelf
te gaan, maar je moet scherp zijn en blijven.’
Dat laatste kan ik alleen maar onderschrijven. Je kan de
minste afleiding hebben en er ontgaat je iets wezenlijks.
Wim, ik wil je, mede namens Mike, nogmaals van harte
feliciteren met je geweldige seizoen: de 3e nationaal St.
Vincent, de 4e nationaal Dax en natuurlijk bovenal het 1e
Kampioenschap Middaglossing bij de Stichting Marathon
Noord. Hopelijk tot een volgende keer!!!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Gert Krab, Elst, 2e Kampioen SMN Middaglossing en Duifkampioen (Hans Eijerkamp Trofee) 2021
Soms word je blij verrast als je na de marathonvluchten de namen hoort van de diverse kampioenen van de
Marathon Noord. Na het seizoen belt Mike, penningmeester van de Stichting, mij de laatste jaren traditioneel op.
Hij vertelt welke liefhebbers in oktober het podium mogen betreden en vertelt me er gelijk achteraan, bij wie wij
samen een bezoek gaan afleggen voor een felicitatie en voorbereiden van een verslag. Dit jaar zat daar Gert Krab
bij. Gert ken ik al jaren … ik denk vanaf onze pubertijd. Hij was jarenlang een goed programmaspeler. Ik weet dat
hij twee jaar terug met een groot koppel laatjes een start met marathonduiven heeft gemaakt. Dat dit nu al tot
een groot succes had geleid, had ik niet door gehad. Zijn beste prestaties blijken met name geleverd te zijn door
één duivin, al heeft hij meerdere duiven die prijzen hebben gewonnen. Dit is bijzonder knap en heel snel na zijn
start met duiven van de lange adem. Hoe het een en ander tot stand is gekomen, leest u hieronder …
De liefhebber
De hoofdrolspelers van dit artikel zijn de
duifkampioen, ‘Lianne’ genaamd, en zijn verzorger.
We beginnen met de laatste. De winnaar van de 2e
plaats op de Middaglossingscompetitie van de
Marathon Noord is Gert Krab, 49 jaar, uit Elst
(Utr). Een klein dorp tussen Rhenen en Amerongen
en vlak onder Veenendaal. Gert is werkzaam als
ZZP-er en is van beroep webdesigner.
Hij begon met postduiven door een schoolvriend,
Henk van Laar. Gerts vader stimuleerde deze
hobby en ze gingen samen de duiven verzorgen.
Vader en zoon hebben jarenlang samen in
combinatie gevlogen. Deze start was in 1984.
Vader en zoon Krab speelden het hele programma
en goed ook. In die tijd (jaren ’90 van de vorige
eeuw) hadden ze ook een paar goede fondduiven.
Ze werden zelfs Kampioen van de Super Fondclub.
Na het overlijden van vader ging Gert met zijn
duiven meer en meer naar de korte vluchten en de
dagfond. Deze stap leverde ook weer mooie uitslagen, vroege duiven en kampioenschappen in groot verband op.
Overgang naar de marathonvluchten
In het vorige decennium is Gert door privé-omstandigheden een jaar met het vliegen met de duiven gestopt. Hij
wilde zijn hobby anders gaan invullen. Was het spelen met marathonduiven een idee? Je hoeft dan niet elke week
aan de kop te spelen. Inspelen is noodzakelijk, maar met deze duiven kun je geen prijzen winnen. Tenminste
geen kopprijzen. In 2019 kwamen er van verschillende goede liefhebbers uit de regio late jonge duiven naar Elst.
Onder de eerste marathonduiven zaten een mooi stel duiven van clubgenoot Mees van Ginkel uit Veenendaal. Van
hem komt ook de Duifkampioen van 2021. In deze duif zit het soort van de Paasborst en ‘De Cahors’ (Piet de
Vogel).
Na het uitwennen bleven er 50 laatjes over. De roofvogel was hier vooral debet aan. In het voorjaar van 2020
werden deze laatjes afgericht en uiteindelijk is Gert met ze gaan spelen. Aan het eind van het oude duivenseizoen
had de man uit Elst nog 15 duiven kunnen spelen op Bergerac … hiervan wonnen er 8 prijs. Een knappe prestatie!
Het seizoen
In 2021 is Gert met 18 fondduiven gestart. Ze zaten de hele winterperiode nog bij elkaar. In het voorjaar zijn
deze vliegers gescheiden. De duiven hebben 2.000 inspeelkilometers gehad. Naar de verschillende
marathonvluchten toe zijn ze gekoppeld. Gert: ‘ ‘Lianne’ zou naar Limoges, maar ze legde te laat en ging
uiteindelijk naar St. Vincent.’ Lianne heeft drie mooie prijzen gewonnen op St. Vincent, Dax en Bergerac. Dit deed
ze op de standen: 9 dagen eieren, 8 dagen eieren en 4 dagen eieren … ze ging telkens na de vluchten niet
broeden.
‘Lianne’ won de volgende prijzen:
129e nationaal St. Vincent tegen 2.714 duiven (In de Marathon Noord de 54e prijs)
52e nationaal Dax tegen 2.357 duiven (In de Marathon Noord de 20e prijs)
47e nationaal Bergerac tegen 10.283 duiven (In de Marathon Noord de 3e prijs)
Op Bergerac werd ‘Lianne’ om 1.23 uur geklokt. Voor Gert een bijzondere ervaring: ‘In de nacht een duif draaien
is natuurlijk bijzonder, maar als het dan ook nog je beste duif is, maakt het extra speciaal. Toen ik twee jaar terug
een stap naar de marathonvluchten maakte, had ik niet verwacht dat ik nu al zo’n kanjer op mijn hok zou
hebben.’
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De verzorging
Gert’s duiven krijgen voer van het merk
Matador. De marathonduiven krijgen in
het seizoen de mengelingen Premium
Fond en Turbo Extreme. De duiven
krijgen in het begin van het seizoen de
mengeling Start. Dit krijgen ze ook
weleens tussendoor om ze terug te
nemen. Naast het voer krijgen de
gevleugelde vrienden voor de vluchten
pinda’s. Deze worden opgestoken, want
die vreten ze niet graag.
Bij thuiskomst van een marathonvlucht
krijgen de duiven een Belga Magic pil en
een proteïnepil en twee pillen van Next
Level Pigeonracing. Regelmatig worden
de duiven nagekeken. Na Bergerac
waren ze niet lekker terug gekomen. De
duiven zijn toen nagekeken bij
Dierenkliniek van Hans van der Sluis en
Stephan Göbel. ‘De koppen’ zaten niet
strak, dus hebben ze ornithosemix van Van der Sluis gehad.
Tot Slot
Gert: ‘De basis van mijn succes is deze goede duif. Er zit nog een leuk verhaal aan haar: Van een africhting kwam
ze in Veenendaal terecht. Ruud Bakker had haar opgegeven en ik heb haar opgehaald. De eerste vlucht kwam ze
op maandag thuis in plaats van zaterdag. En daarna kwam ze steeds iets eerder terug. Uiteindelijk is het goed
met haar gekomen.’
Dat kun je wel zeggen. Uit dit verhaal blijkt ook weer dat je met duiven geduld moet hebben. Uit ervaring zeg ik:
Je moet met late jongen die in hun geboortejaar geen vluchten hebben gehad extra geduld hebben. Dit kan
beloond worden. Dat bewijst ‘Lianne’ van Gert Krab.
Gert, gefeliciteerd met deze duif, het duifkampioenschap en de 2e plaats in de Marathon Noord competitie op de
Middaglossing!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Henk Wegh, 3e Kampioen Middaglossing Marathon Noord 2021
De derde kampioen van de Middaglossing van het Marathon Noord kampioenschap is een verrassende naam. Het
is Henk Wegh uit Lochem. Henk staat bekend om zijn Gouden Barcelonaduiven. Vele jaren lang liet hij op zijn
afstand zien, dat je ook op een afstand van ruim boven de 1.250 km vroege nationale prijzen kan pakken op de
Spaanse Klassieker. In 2018 werd hij
ook nog eens 1e Kampioen
Ochtendlossing bij de Marathon Noord.
Dit kampioenschap lag in de lijn van
zijn favoriete vluchten. Hij pakt St.
Vincent, Dax en Bergerac ieder jaar
mee. Het zijn immers klassiekers en
daar moet je aan mee doen, vindt
Henk. Dit jaar pakte hij vroege prijzen
op beide disciplines. Zijn aangewezen
duiven op de vluchten van de
Middaglossing (St. Vincent, Dax en
Bergerac) deden het zo goed dat Henk
op de 3e plaats terecht kwam in het
kampioenschap van de Middaglossing
van onze mooie competitie. Het is leuk
om de voorzitter van de Fondunie 2000
te feliciteren met dit succes. Het is
tevens leuk om met Henk weer eens
een middagje over duiven te kletsen.
Henk is een nuchtere kerel met een
prachtig gevoel voor humor. Een paar
uur melken met hem is zeker geen
straf.
De liefhebber
Henk Wegh (81 jaar) uit Lochem is de 3e Kampioen Middaglossing van de Marathon Noord. Henk is inmiddels
bijna 20 jaar met pensioen. De laatste jaren van zijn werkzame leven was hij directeur van de Daf-dealer (Cosmo)
in Lochem. Henk is opgegroeid in een binnenvaartschippersgezin. Vader Wegh had een stoomsleepboot. Henk was
zodra hij de leeftijd daarvoor had de machinist op de sleepboot van zijn vader. Op een goede dag solliciteerde
Henk bij Shell. Hij kon daar komen, maar moest eerst een opleiding tot Werktuigkundige volgen aan de
Zeevaartschool in Vlissingen. Na afronding van deze opleiding werkte Henk 7 jaar als Koopvaardij-officier bij Shell.
Even terug naar zijn jeugd. Henk is opgegroeid bij een oom en tante in Doornenburg. Dat was natuurlijk doordat
het gezin niet lang op dezelfde plek was. In die jaren ving Henk een duif op, die hij in een konijnenhok deed. Daar
kwam er nog één bij. Dat werd natuurlijk een koppeltje. Vanaf de middelbare school ging Henk naar kostschool.
De duiven moesten mee. De zusters van de kostschool hielpen met verzorgen van de duiven. Uiteindelijk
verdwenen de duiven van het hokje en er kwamen geen nieuwe duiven voor terug.
Na 7 jaar op zee voor Shell, ging Henk in Venray wonen en werken bij een Daf-dealer. In 1970 begon hij daar met
duiven. Dit kwam door Joost van Haren uit Venray. Door het werk kwam hij met hem in aanraking. In 1974
trouwde Henk en ging in Overloon wonen. Daar startte hij opnieuw met duiven. Vanaf september 1988 werkte
Henk in Lochem bij Cosmo. In 1989 heeft hij op het huidige adres de eerste jonge duiven gekweekt. Het eerste
jaar ging het gelijk goed op het hok. Henk had het vorige huis met het hok samen moeten verkopen. De nieuwe
eigenaar kon wel wat met dat duivenhok. Op het erf van zijn huidige huis stond een oude schuur voor kippen en
een paar varkens. Hij verbouwde deze locatie als duivenhok. De bedoeling was dat dit tijdelijk zou zijn. Binnen
niet al te lange tijd zou er een echt duivenonderkomen worden neergezet. Maar toen het op het tijdelijke hok (de
oude kippen- en varkensschuur) het gelijk heel goed ging, is deze mini-stal tot op de dag van vandaag het
vlieghok van Henk gebleven. Voor de varkens en kippen hebben er ook mensen in dit onderkomen gewoond. Het
is nog terug te zien. Je komt namelijk een douche en toilet tegen. Henk met een lach: ‘Ik denk dat ik het enige
duivenhok heb met douche en toilet.’
De drie toppers
Het 3e kampioenschap is door drie duiven verdiend. Op iedere vlucht pakte hij een andere aangewezen duif. De
eerste duiven van St. Vincent en Dax heeft Henk doorgespeeld op respectievelijk Marseille en Perpignan. Dat had
succes, want beide duiven wonnen op deze vluchten weer een mooie prijs. Henk speelt niet voor
kampioenschappen. Deze zijn alleen mooi meegenomen. Hij speelt voor mooie vroege prijzen. Het liefst op
Barcelona, maar op andere vluchten is natuurlijk ook goed. Duiven die genoeg ervaring hebben opgedaan op de
middaglossing, gaan naar de ochtendlossing.
Een goed voorbeeld van deze switch is de eerste duif van St. Vincent, ‘de 212’ van 2018. Na zijn mooie prijs op
deze vlucht (43e nationaal tegen 2.714 duiven en 19e van de Marathon Noord) won ze de 64e Marseille tegen 463
duiven. In 2020 vloog deze duivin twee mooie prijzen op de middaglossing, waaronder de 128e nationaal
Bergerac tegen 10.276 duiven.
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De vader van deze duivin komt uit een doffer van A. Pastor (De Marseille van J. Bochem met 2e Gouden
Barcelona-duif van A. Pastor zelf) met een duivin, gekweekt uit Zoon Gouden Barcelona 2005 van Henk zelf met
een duivin uit Het Superkoppel van Sam de Jong. De moeder van ‘de 212’ komt van Tonnie Kaspers uit Markelo.
Deze duivin komt uit twee Jellema-duiven. In de stamboom zitten drie verschillende Inteelt duivinnen naar Saffier,
de beste dochter van Zwart Goud. We zien in de stamboom ook duiven van Ko van Dommelen, Jan Peters en Wim
Derksen.
De eerste duif van Dax is ‘de 203’ van 2018. Ook zij maakte de wissel van middaglossing naar de ochtendlossing.
Zij won de 59e nationaal Dax tegen 2.357 duiven. Dat was goed voor de 26e plaats in de competitie van de
Marathon Noord. Later in het seizoen werd om 23.33 uur, in het pikkedonker, geklokt van Perpignan. Op deze
vlucht won ze de 125e nationaal tegen 4.878 duiven. Henk kreeg een berichtje van zijn constateersysteem dat ze
geconstateerd was. Met een zaklamp dacht Henk haar naar binnen te leiden, maar buiten zag hij haar niet. Toen
hij in het hok keek, zag hij haar al op het nest zitten. Wat een karakter! Henk: ‘ ‘De 203’ is na Dax niet meer mee
geweest. Ze heeft een paar dagen voor het inkorven van Perpignan een lapvluchtje van 80 km (Venray) gehad en
dat was het. Het vele spelen wat
sommige liefhebbers doen, is niet altijd
nodig. Dat blijkt hier wel.’ ‘De 203’ won
in 2020 twee mooie prijzen op
Perigueux en Bergerac. Op Bergerac
won ze de 108e nationaal tegen
25.321 duiven van heel Nederland.
Deze topper heeft als vader een duif
gekweekt uit Zoon Gouden Barcelona
2005 van Henk met een dochter
Gouden Barcelona van Anton van
Haaren (via First Price Pigeons). De
moeder won zelf een mooie prijs op
Orange. Zij komt uit hele goede
Barcelona-duiven. Haar moeder won
o.a. de 78e nationaal Barcelona tegen
7.024 duiven.
Op Bergerac had Henk een onervaren
ploeg mee. Hij begon om 4.42 uur.
Deze duif stond niet bij de bovenste
twee duiven. Dat stond pas de 4e duif,
die Henk om 6.15 uur klokte. Nationaal
was het goed voor de 512e prijs en bij
Marathon Noord won deze duif de 56e prijs. Van heel Nederland was ze de 890e duif tegen 32.374 duiven. Het
gaat hier om ‘de 381’ van 2019. De moeder van deze duif komt ook van Tonnie Kaspers uit Markelo. Haar vader
komt van Jan Willems uit Nijverdal (kleinzoon Zwart Goud van Jelle Jellema en Sikkie van Jan zelf) en de moeder
komt van Jelle Jellema (Dochter Roman). De vader van ‘de 381’ komt uit Klein Mont Ventoux en De Barcelona
Crack van Jean Declerq met ‘de 198’ van 2012. Deze duivin was mede-winnaar van het 1e
Ochtendlossingskampioenschap bij de Marathon Noord in 2018. Zij komt uit De Koopman-duivin via Bakker en zn
en Inteelt Vervuurt.
Op deze manier won Henk de 3e plaats op de Middaglossing bij de Marathon Noord. De snelle vlucht van Bergerac
maakte het de liefhebbers extra moeilijk om op alle vluchten één van de bovenste twee van de inkorflijst op tijd te
pakken. Henk hoefde slechts twee liefhebbers van de 438 deelnemers voor zich te dulden. Een prestatie om trots
op te zijn!
Tot Slot
Henk Wegh werd in 2018 Kampioen Ochtendlossing Marathon Noord. De duiven die hiervoor verantwoordelijk
waren, zijn ‘de 198’ van 2012, ‘de 574’ van 2015 en ‘de 542’ van 2015. Hoe is het met deze drie duiven drie jaar
later? ‘De 198’ werd een jaar later in 2019 4e Nationale Asduif Barcelona over 3 én 4 jaar. In 2020 op de eerste
inspeelvlucht kwam ze niet meer terug. ‘De 574’ won in 2021 prijs op zowel Pau als Narbonne. ‘De 542’ is in 2021
gespeeld op Pau. Toen had ze nog prijs. Op Marseille kwam ze niet weer en is ze in Vorden dood langs de weg
gevonden. Drie verschillende verhalen over drie toppers van 2018, nu drie jaar later.
Namens Mike en mezelf wil ik Henk nogmaals feliciteren met het halen van het podium op de Middaglossing bij de
Marathon Noord. Een mooie parel aan de lange ketting van hoogtepunten van onze nestor uit Lochem. Tot snel!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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S. van der Hulst-Wiranda Voorhout winnaars Travipharma Criterium der Azen (middaglossing)
Naast het houden van postduiven, het kweken van supers en de wedstrijden die je met hen doet, zijn de
contacten met gelijkgestemden ook een prettige bijkomstigheid van onze mooie hobby. Zodoende is het voor Paul
vd Boogaard en ondergetekende altijd iets waar we naar uitkijken. Deze keer zijn we op bezoek geweest bij Sjors
en Sandra van der Hulst.
Bij het winnen van het Criterium de Azen tellen bij SMN beide getekende duiven op alle drie de nationale vluchten.
Het is deze combinatie als enige gelukt op alle drie de vluchten hun beide getekende duiven in de prijzen te
draaien. Deze prijs wordt, ondanks dat zij de enige ware, dit jaar ook nog aan een andere liefhebber toegekend.
Het is Coen Brugman uit Luttelgeest die de vervelende ervaring heeft opgedaan om zijn tweede getekende duif
niet in de wedstrijd heeft te zien deelnemen. Hij had deze ingekorfd voor St. Vincent maar deze, samen met een
aantal andere duiven, zijn nooit in St. Vincent geweest. Elders in ons kampioenenboek en op de site meer
hierover.
De combinatie
Sjors, bloemenkweker van beroep, en
Sandra zijn elf jaar geleden
overgestapt van sierduiven op
postduiven. Normaal gesproken vraag
ik de liefhebber naar zijn leeftijd. Maar
met mijn opvoeding vraag je nooit een
dame naar haar leeftijd, dus heb ik het
van beide maar niet gedaan. Zij zijn
gestart met duiven van Jan Selhorst en
Henny Koelewijn. Jan Selhorst is
helaas overleden maar Henny
Koelewijn staat hen nog steeds met
raad en daad bij. Daarnaast zijn er
duiven van verschillende goedspelende
liefhebbers uit de omgeving naar
Voorhout gegaan. Sjors is een
liefhebber die het liefst de
middaglossingen doet, maar speelt ook
ochtendlossingen en de ZLU. Hij is
geen liefhebber die bij het opwachten
van de duiven uren bij het hok kan
blijven zitten. Na een half uur zitten
heeft hij het al bekeken en gaat dan het liefst de kassen weer in. Deze man werkt gewoon zes dagen in de week
en er is dus altijd wel wat te doen. Wat mij opvalt in het gesprek wat we met hen voerde is dat Sandra net zo
enthousiast over de duiven kan praten als dat Sjors dat doet.
In het coronajaar 2020 wist deze combinatie al beslag te leggen op de “Supercup” bij SMN.
Het kampioenschap
Zeker een vermelding waard is dat zij de enige waren die op alle drie de vluchten beide aangewezen duiven in de
prijzen hebben weten te draaien. De duiven die voor hen dit kampioenschap hebben verdiend zijn;
St. Vincent
16-1465493 (64) en 17-1213712 (154);
Dax
17-1213703 (95) en 19-1609902 (102);
Bergerac
16-1465463 (64) en 17-1213703 (218).
Twee duiven springen er hierbij uit. Deze gaan we nader toelichten.
Als eerste is dat de 16-1465463.
Deze weduwnaar heeft een inteelt coëfficiënt van 13.35%. In alle voorouders kom je de namen Selhors/Koelewijn
tegen. Aan vaderszijde is dat het “Goeje Koppeltje”. Zij zijn ook de ouders 13-663. Deze vloog een 31e nationaal
op zware Tarbes ZLU 2015. Hij werd in hetzelfde jaar ook 3e duifkampioen in de NIC.
Aan moederszijde komen we de duivin Kweekkoppel 2 tegen. Zij is ook de moeder van de 13-663. Deze
weduwnaar vloog een 30 nat. St. Vincent ZLU. En werd ook in 2015, 2e duifkampioen in de N.I.C. en 23ste
duifkampioen NPO
Als tweede stel ik aan u voor de 17-1213703.
Deze gaat door het leven als “De Zwarte Dax”. Deze naam heeft hij gekregen omdat hij in 2019 een 12e
nationaal Dax wist te winnen. Als vader heeft hij de 11-407 van Henny Koelewijn. Hij vloog zelf in 2012 een 160e
nat. Dax en in 2013 op de zeer zware Tarbes een 46e nationaal. De moeder van de 17-703 komt ook bij Henny
vandaan. En hierin komen we de “Paarsborst”van Ko van Dommelen in de afstammeling tegen. Hoeveel
kampioensduiven zijn hier niet uit voort gekomen? Maar ook de “Zwarte Pedro” van Pedro Ruigrok komen we
tegen. Prachtig om dit soort duiven op je hok te hebben zitten.
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De volgende in het oog springende prestaties vallen in 2021 op.
Marathon noord: 1e criterium der azen
5e supercup
Afdeling 5 (ZH): 7e onaangewezen, 3e aangewezen
SNZH: kampioenschap keizer 4e
kampioenschap aangewezen 4e
kampioenschap onaangewezen 13e
Op Dax hadden zij de 1e als 1e en de 2e als 2e goed op de lijst ingevuld. Ik bedoel maar, heb je er verstand van
of niet?
De accommodatie
In de tuin staan vier hokken. Eén van 12 meter, één van 8
meter en twee van 4 meter. Deze worden bevolkt door 40
weduwnaars (weduwduivinnen worden niet gespeeld) en
15 nestkoppels. Hier gaan zowel de doffer als ook de duivin
mee de mand in. De duiven worden, voordat ze aan het
grotere werk beginnen, ingespeeld op de vitesse- en op
midfondvluchten. De weduwnaars gaan zelden op de
dagfond mee. De filosofie hierachter is om de duiven niet
te veel energie hierop te laten verspelen. Dit in
tegenstelling van de nestduiven, deze gaan wel mee op de
dagfondvluchten en zijn vaak jaarlingen.
Het kweken van een 50 jonge duiven laten ze aan Henny
Koelewijn over. Bij hem zitten dus ook de kwekers. Zelf
koppelen ze in april en laten de duiven dan overbroeden.
Hierna gaan ze op weduwschap en moeten zij zich gaan
bewijzen. Een filosofie van Sjors is, leer de duiven
overnachten. En geef hen de kans om zich te bewijzen. In
het spel wat wij spelen moet je geduld weten te
betrachten. Dus geef de jaarlingen ook het jaar erop nog
de kans, vooral als ze uit goede ouders komen.
Tot slot
Prettig is het om te constateren dat er nog duivenmelkers
zijn die toekomst in de duivensport zien. Want op mijn
vraag, “hoe zien jullie in de toekomst de duivensport” was
gelijk het antwoord, positief. Binnen onze vereniging zie ik
ook jonge duivenmelkers zich aanmelden. Er zullen
waarschijnlijk meerdere verenigingen bij elkaar gaan
kruipen, zoals misschien een vereniging “De Bollenstreek”,
maar duivenmelkers zullen altijd blijven bestaan.
Verder is ook een uitspraak van Sjors, gun elkaar wat. Ik
hoef zelf ook niet altijd de eerste op de uitslag te zijn.
Natuurlijk wil ik ook een mooie uitslag maken, maar laat
eenieder ook maar een mooie kopprijs pakken. Dat
motiveert en zo blijf men langer bij de duivensport
betrokken.
Auteur
Pieter Vreeling
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Coen Brugman Luttelgeest wint in een ex-aequo het Travipharma Criterium der Azen op de
middaglossing 2021
Janneke en Coen Brugman wonen in het dorpje Luttelgeest. De verklaring van de naam Luttelgeest is niet
ingewikkeld. Luttel is 'klein' en geest is de benaming voor hoge zandgronden. Luttelgeest ligt in het noordoosten
van de polder, niet ver van Emmeloord. Naast de dorpskern behoort een groot stuk polderland tot het dorp. Deze
is naast landbouwgebied ook het grootste tuinbouwgebied van de Noordoostpolder met grote kassencomplexen.
Ten noordwesten van het dorp vindt men het Kuinderbos. Dit bos ligt op het grondgebied van Luttelgeest langs de
grens van de provincie Friesland. Tevens kijkt Coen uit op het nationaal Park De Weerribben, een 35 km² groot
natuurgebied. Hoe mooi kun je wonen!
Coen is 54 jaar en heeft een niet alledaags
beroep, hij is mortuariummedewerker. Als je
dit werk doet moet je het werk niet meenemen
naar huis. Dat lukt Coen gelukkig prima.
Door privé omstandigheden is Coen de laatste
7 jaar regelmatig verhuisd en wat hem nu zo
bijzonder maakt is, dat overal waar hij weer
begint met duiven, hij direct weer in de kop
meedraait. Daarnaast is Coen een enorm
gedreven persoon die van zijn hart geen
moordkuil maakt. Zo kwamen we gelijk op de
voor hem beruchte St. Vincent van dit jaar.
Coen is lid van de Zuiderzee vliegers in
Emmeloord sinds 2004. Deze club is ook NIC en
met St. Vincent is er in het logistieke traject
van de duiven iets vreselijk mis gegaan. Er is
een volle korf doffers ‘ergens’ onderweg blijven
staan en deze zijn maandag losgelaten. Op
maandag om 18.22 uur kwamen bij Coen 7 St.
Vincentduiven tegelijk thuis en werden nog geklokt omdat de prijzen er in de vereniging niet uit waren. Ook bij de
overige liefhebbers vielen rond die tijd de duiven. In deze mand zaten ook duiven van Jaap Mazee en Jan
Grootoonk, niet de eerste de beste! Hoe het allemaal precies is gegaan en waar de fout gemaakt is, is tot op
heden niet uitgekristalliseerd.
Travipharma Criterium der Azen Middaglossing
Voor het Criterium der Azen tellen bij Marathon Noord de beide getekende duiven. Coen Brugman heeft op de 3
nationale vluchten welke hiervoor tellen (St. Vincent, Dax en Bergerac) 5 van zijn 6 getekenden geconstateerd.
Coen heeft niet de mogelijkheid gehad om op St. Vincent zijn 2e getekende te kunnen draaien.
Bovenstaande heeft het bestuur van SMN zeer terecht doen besluiten om het NPO besluit te volgen en dit heeft
geresulteerd in een dubbele winnaar voor de Travipharma Criterium der Azen Middaglossing. Naast S. van der
Hulst-Wiranda is Coen Brugman winnaar geworden van het Travipharma Criterium der Azen.
Bestand
Na diverse omzwervingen is Coen in 2018 weer gestart met duiven in Luttelgeest. Om snel weer sterk te kunnen
vliegen zoekt Coen om duiven uit de echte prestatieduiven. Duiven die eersten vliegen in grootverband. En die
komen vaak van de goede hokken. Het is een kwestie van goed de uitslagen lezen en kijken wie echt goed
presteert. Zo komen de duiven voor de marathon overwegend van Jan Grootoonk, Foeke Troelstra (Alard lijn),
Klaas de Vreese, comb. Rekker-Westra en gebr. Limburg. De duiven voor de dagfond komen overwegend van
Peter Krans en Dirk Huizinga. Al de kwekers komen dus stuk voor stuk van zeer sterk spelende liefhebbers.
Vlieghok
Het vlieghok is 11,5 meter lang en 2 meter diep. Deels roosters op de vloer en het plafond driekwart dicht met
voorlangs ± 50 cm opening voor de verluchting. Hij heeft 2 hokken met 12 broedbakken voor de overnachtfond
en 16 broedbakken voor de dagfond en nog eens 16 broedbakken voor overwegend jaarlingen. En dan 2
afdelingen waar de jonge duiven verblijven. Verder heeft hij voor in de tuin nog een hok met 18 koppels kwekers
voor de overnacht. De 20 koppels voor de dagfond zitten bij sportvriend Nelis Tang.
Uit de kwekers komen al de jonge duiven en niet uit de vliegduiven. De jongen uit de vliegduiven gaan weg op de
bonnen die Coen per jaar schenkt aan clubs en goede doelen. Afgelopen jaar waren dat 34 duivenbonnen! Dit zegt
ook iets over hoe Coen in de duivensport staat.
Spelsysteem
Coen heeft ca. 75 jonge duiven en speelt met 100 vliegduiven, waarvan ongeveer de helft jaarling is en hij speelt
op nest. Dat is wel bijzonder omdat hij graag op al de disciplines wil excelleren. Hij doet mee om de prijzen van
vitesse tot de taartvluchten en alles wat er tussen zit! De jonge duiven vindt hij prachtig en ook op de natour
speelt hij prima. Vorig jaar was hij nog 1e hokkampioen onaangewezen en 2e hokkampioen aangewezen van afd.
Friesland ’96. Oo de taartvluchten doet hij mee en op de elf steden attractievlucht die direct na de laatste
natourvlucht vervlogen wordt, daarover is hij erg enthousiast. Dit is misschien wel Coen zijn ‘Achilleshiel’, dat hij
op alle vluchten wil meedoen en op alle disciplines sterk wil presteren.
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Na het vliegseizoen blijven de vliegduiven allemaal bij elkaar tot januari. Dan worden ze gescheiden en gekoppeld
in maart. De enige reden van koppelen is de duiven te wennen in de broedbakken. Na 3 dagen eieren worden de
eieren weggedaan en de geslachten weer gescheiden. De vliegploeg speelt de eerste vluchten op weduwschap en
worden 21 dagen voor Limoges (ca. eind mei) gekoppeld en daarna wordt de broedcyclus niet weer onderbroken.
Het liefst speelt Coen het gehele koppel op de marathon.
De vliegduiven worden verduisterd vanaf 16.00 uur tot ze gekoppeld worden. Na de langste dag tot het einde van
de vluchten wordt bijgelicht van 5 uur tot 8 uur in de ochtend en 18.00 uur tot 22.30 uur in de avond.
De jonge duiven gaan er ’s ochtends om 5.45 uur als eerste uit omdat ze dan beter trekken. De oude duiven gaan
om 7 uur los en dan moet alles eruit en van het nest af en een klein uur verplicht trainen. Om 15.30 uur worden
de jongen weer los gelaten en daarna zijn de ouden weer aan de beurt. Ook nu weer alles uit de hokken en van
het nest en verplicht trainen. De duiven door de week opleren doet Coen bijna niet.
Voer en voerwijze
De duiven krijgen een mix van voer met exclusief op het label. Dat zijn voor Coen de merken: Vanrobaeys, NPO
mix, Zoontjes en vetrijk voer Het vetrijke voer wordt verstrekt aan de koppels die meegaan op de fond. Daarnaast
krijgen ze gestampte pinda’s + snoepzaad. De duiven krijgen volle bak en de laatste 3 dagen voor inkorven
regelmatig even bijvoeren overdag met gevarieerd voer. Dan nemen ze vaak nog wat extra op. Natuurlijk krijgen
ze grit en allerhande mineralen. Coen is een groot voorstanden van Travipharma producten.
Roofvogelproblematiek
Dat je zo mooi ruimtelijk woont heeft ook zijn keerzijde. Dit jaar zijn er al 14 oude duiven door de roofvogels
gepakt, waarvan Coen er 4 heeft teruggevonden in het veld. Daarnaast heeft hij diverse duiven met
uiteenlopende kwetsuren op de hokken zitten. Ook verschillende duiven die op teletekst hebben gestaan zijn
gesneuveld en elke dag is het weer afwachten hoe het gaat.
Medisch begeleiding
De vliegduiven worden geënt met
het Paramyxo vaccin 2 weken voor
de eerste vlucht. Er wordt niet blind
gekuurd. Wel gaat Coen om de 3 tot
4 weken met een stuk of 8 duiven
(±10%) naar Nanne Wolf en
afhankelijk wat de dierenarts
aangeeft wordt dan uitgevoerd. Als
er wordt gekuurd, dan wel steeds
met afwisseling van de werkbare stof
om immuniteit tegen antibioticum te
voorkomen.
2 a 3 keer per jaar worden de
hokken uitgerookt.
De duiven worden dit jaar met
levende entstof geënt tegen
paratyfus en worden daarom niet
meer gekuurd, wat normaal altijd in
de winter plaats vond.
Na elke vlucht krijgen de duiven wel
1 of 2 dagen BS door het water ter
ontsmetting.
De jonge duiven worden geënt tegen pokken en Paramyxo en worden net zo begeleid als bij de oude vliegploeg.
Prestaties:
Coen gaf aan dat de competitie van SMN de meest eerlijke is die je maar kunt vinden in de duivensport. De eerste
2 aangewezen duiven is voor de beste duiven die er op het hok zitten, of dit nu een grote of kleine kolonie is. Het
gaat om de kwaliteit.
Dat Coen snel weer bij de topspelers komt bewijst hij ook weer in Luttelgeest. In 2018 de hokken gebouwd en
140 jongen gekweekt. Extra jongen omdat de kans op echt goede duiven dan groter is. Duivensport blijft een
selectiesport! In 2019 ook weer 140 jongen gekweekt en met jaarlingen gespeeld. Op de overnacht vlogen Coen
zijn duiven 2x teletekst en 1x op teletekst op de dagfond. In 2020 van de 5 vluchten in sector 4 vloog hij 4x bij de
eerste 10 en ook op de dagfond weer op teletekst. Je bent van uitzonderlijke klasse als je zo snel weer goed weet
te presteren.
In 2021 heeft Coen ook meegedaan aan de ZLU vlucht Perpignan. Hij gaf 18 mee en er vlogen 10 prijs en de
eerste werd geklokt om 4.59 uur en speelde de 17e ZLU en de 21e Internationaal. Meedoen met de
ochtendlossing van de ZLU gaat Coen volgend jaar vast weer proberen!
De 3 belangrijkste duiven van Coen die het SMN kampioenschap Travipharma Criterium der Azen Middaglossing
hebben gewonnen zijn: de NL18-4295585 “Finehair”, deze doffer gaat altijd als 2e de korf in en speelde vorig jaar
nog op de 9e NPO op St. Vincent. Deze formidabele doffer komt uit de duiven Jan Grootoonk, Jan Driesen en de
Jellema’s van comb. Vieberink. Dan is de NL19-4205113 “Elin” een zeer goed duivin die dit jaar 1e Asduif van het
NIC werd met een 11e NPO Dax. Dan is er nog de NL18-4298605 “Ronja”. Deze vaalrode duivin speelde de 7e
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Nat. St. Vincent ’20 en de 34e NPO Dax ’21. Zei was 1e asduif marathon NIC 2020. Stuk voor stuk zijn dit duiven
die 3 keer per jaar prijs spelen en dan is het mooi spelen.
Tips voor anderen
Uitslagen goed lezen, steek daar tijd in.
Kijk waar de goede duiven zitten, die meerdere keren vroeg vliegen. Liefst met verschillende
weersomstandigheden.
In het najaar kun je uit de beste duiven vaak voor een schappelijke prijs jongen kopen.
Zet niet al je ergernissen op social media. Er zijn ook mensen die de sport geen goed hart toe dragen die
meelezen. Probeer onze mooie duivensport positief uit te dragen.
Al met al vloog de tijd om in Luttelgeest. Het was gezellig en erg boeiend. Coen heeft geen geheimen en is als een
open boek. Tevens kan Coen kan praten als “Brugman”, misschien gaat het spreekwoord wel over hem, ” hij kan
praten als ……….”!
Auteur
Simon Kuipers
In de reportage over Coen wordt al gesproken van de mooie ruimtelijke ligging van de hokken en dat hij veel last
van roofvogels heeft. Ruim een week na mijn bezoek sloeg een andere rover toe en wel de steenmarter. Hij is in
het kweekhok binnengedrongen en heeft 31 duiven doodgebeten. De steenmarter heeft een slagveld
achtergelaten. Dat Coen dit gebeuren Coen enorm aangrijpt zal niemand verbazen. We wensen hem dan ook veel
sterkte toe.
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Comb. Bosman uit Doetinchem wint met ‘Evert’ het duifkampioenschap Middaglossing over 3 jaar.
Je moet het maar doen jaar in jaar uit presteren op het hoogste niveau. Vanzelfsprekend is het zeker niet en het
ene jaar is het andere ook niet maar kijk de historie er maar op na. Comb. Bosman uit Doetinchem is al jaren een
combinatie waar je rekening mee moet houden. Ook bij Marathon Noord kan John terugkijken op een lange
historie. In 2008 waren ze al 1e kampioen Middaglossing en was hun “Jory” winnaar van de Hans Eijerkamp
bokaal (beste duif middaglossing) In 2013 was de 05438 de beste duif op de ochtendlossing over drie jaar
bij SMN. In 2019 werden ze 2e kampioen
middaglossing en was ‘Evert’ de beste duif op de
middaglossing van 2019. En nu in 2021 pakt ‘Evert’
de titel beste duif middaglossing over 3 jaar. Ik kan
me niet herinneren dat er al eens eerder iemand is
geweest die alle titels bij de duifkampioenschappen
heeft gewonnen.
Achter het huis bij John staat het vijftien meter lange
dumo tuinhok voor de uit ruim 50 koppels bestaande
vliegploeg. De kwekers zijn gehuisvest bij zijn
moeder. Zoals altijd is er in februari gekoppeld en
eind maart zijn alle jongen eraf gezet. Begin april
stonden de duiven al op totaal weduwschap.
Vervolgens zijn de duiven elke week met de
afdelingsvluchten mee geweest. De eerste weken zijn
er helaas te veel goede duiven verspeeld. Duiven
welke al bewezen kopprijzen hadden gevlogen. Een enorme aderlating dus. Tijd om mee te doen aan extra
africhtingsvluchten heeft John overigens niet. De duiven trainen goed en dat 2x per dag. Schoonmaken gebeurt
enkel in de ochtend. Het hele jaar rond krijgen de duiven Beyers -Koopman All-in-one en af en toe Super Energy.
Bij thuiskomst hebben ze de beschikking over licht verteerbaar voer. De focus in het seizoen ligt bij de oude
duiven dit zorgt er wel voor dat het bij de jonge duiven allemaal net niet is zoals het zou moeten. Dat gaat vanaf
volgend jaar veranderen zegt John want hierdoor ben ik denk ik teveel jonge duiven kwijt geraakt.
Als jonge duif is ‘Evert’ de gewone jonge duivenvluchten mee geweest. Als jaarling was het nog even wennen: Op
Periqueux te laat en vanaf Orange kwam hij zelfs 2 weken later thuis. Toch mocht ‘Evert’ blijven. In 2018
kwamen de prestaties: Periqueux een 22e NPO. Orange een 31e en vanaf wederom Periqueux een 36e NPO. Al
met al als 2-jarige 3 kopprijzen onder extreem zware omstandigheden en hiermee werd ‘Evert’ destijds 16e
marathonduif van Nederland. In 2019 won ‘Evert’ een 30e, 22e en een 307e nationaal (Sector 3). Hiermee werd
hij de beste duif op de middaglossing van 2019 bij SMN. In 2020 was het opnieuw 2x raak met een 118e Afd. 9
en een 29e op Bergerac 1. En dit seizoen werd er heel knap gestart met een 7e Nat. SIII vanaf St.Vincent. Op
Dax ook prijs maar van de snelle Bergerac miste hij zijn prijs. In 3 jaar tijd 7x raak en allemaal vluchten met een
snelheid van rond 950 mpm of zelfs nog minder.
De 8e vlucht Bergerac ging het voor de ervaren
‘Evert’ te snel en ging hij niet mee met de
honderden nachtvliegers maar arriveerde hij dus
gewoon de volgende ochtend fris en fruitig weer
om 10.25 uur op het hok.
In de afstamming van ‘Evert’ vinden we de oude
lijnen van John terug, o.a zijn 17e nat.
Barcelona duivin, de rode lijn van zijn
duivenmaat Henk van Til, Jory en de Vale (vader
van 1e NPO Aurillac 2015 en 1e NPO Periqueux
2016). Op het hok valt ‘Evert’ niet echt op. Het is
een rustige doffer. Wel is opvallend dat hij met
John meeloopt alle 4 afdelingen door om de
pinda’s mee te eten. Begin mei verspeelde John
de vaste duivin van ‘Evert’. Vervolgens had hij de
keuze uit 2 andere duivinnen om tegen aan te
lopen. Of het aan de nieuwe liefde lag, de extra broedbak wie zal het zeggen. De zware omstandigheden op
St.Vincent waren hem in ieder geval op het lijf geschreven en de 7e Nationaal was natuurlijk dit jaar een
topprestatie van formaat. Na de beste te zijn geweest in 2019 nu dan de beste over de laatste 3 jaar bij SMN. Een
betere doffer kun je niet hebben zegt hij zelf.
John bedankt en tot zaterdag 23 oktober dan mag je wederom op het podium verschijnen bij SMN.
Auteur
Mike Freriks
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Prijzenschema Stichting Marathon Noord Jaarlingen Ringen Race 2022
Hieronder het prijzenschema. Dit prijzenschema geldt voor de laatste middaglossingvlucht welke telt voor
Marathon Noord 2022. (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.
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 2022. 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
€ 500
€ 250
€ 150
€ 100
€ 100
€ 75
€ 75
€ 50
€ 50
€ 50

Prijs
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

Prijs
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bedrag
€ 20
€ 20
€ 20
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

Prijs
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Bedrag
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
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Ochtendlossing sponsors
Vluchtsponsors
Barcelona

Marseille

Perpignan

Kampioenschap
Ochtendlossing

Criterium der Azen

Duifkampioenschap
over 3 jaar

Supercup

Extra prijzen
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Frans (Boertje) Hummelink uit Vorden wint Barcelona bij SMN met slechts 1 duif mee!!!
Na een onbegrijpelijke uitstel op vrijdag (en een uitstel op zaterdag wat vrijdag al te voorzien was) werden de
duiven op de vlucht der vluchten zondagmorgen vroeg om 06.45 uur gelost met mooi weer en over het algemeen
wind uit de zuidelijke richting. Het lange wachten kon beginnen, zo ook voor Frans Hummelink uit Vorden. Frans
had slechts 1 duif mee. Bij het inkorven in Lochem zei men nog: “eentje maar?” Ja, zei Frans maar ik heb de joker
ingezet. Niet wetende dat zijn nestdoffer de 18- 073 na een 4e nat. Barcelona en winnaar bij SMN nu ook
daadwerkelijk verder door het leven gaat als ‘de Joker’.
Frans, inmiddels 75 jaar jong, hoopte zijn doffer bij
de eerste 3 van NIC Lochem te draaien. Dat is gelukt!
Zijn eerste overnachting kende 'de Joker’ dit jaar op
St.Vincent. Met een 73e nat. Sector III bewees hij
een maand geleden al dat hij in goede doen was. Ten
tijde van inkorving voor Barcelona zat de doffer op
overbroeden 21-22 dagen. In de week voorafgaand
verbleef hij af en toe een nachtje in de mand en
zaterdag en zondag werd er een eitje meer in de
broedschaal gelegd. Dit alles zorgde ervoor dat hij
steeds feller werd op zijn nestje en hij super
aanvoelde bij het inkorven.
Als voorbereiding is ‘de Joker’ mee geweest op de
reguliere programmavluchten en na St.Vincent bleef
het trainen beperkt tot vliegen bij huis. Ondanks 16
koppels kwekers en de mogelijkheid tot 20
vliegkoppels, korft Frans zelden veel duiven in. Ik
doe niets bijzonders zei Frans. Wat wellicht wel
interessant is om te vermelden:
Al jaren worden er geen medicijnen gegeven. Eke dag
zit er knoflook in het water. De duiven krijgen allerlei
soorten gemalen groente. De laatste weken krijgen de
duiven ook gemalen bladeren van de druivenstruik.
‘Ze zijn er gek op net als de kippen’. Frans speelt
alles op nest en er lopen ook gewoon latere jonge
duiven tussen de oude duiven. Er is hier overduidelijk
sprake van een droge mest methode. Zomer en
winter gaan de duiven elke dag los. Er worden 3-4
soorten voer door elkaar gemengd. De laatste week
voor inkorving is het voer energie- en vetrijk en
komen er ook pinda’s bij. Frans is geen man van de
klok of schema’s. Alles gaat hier op een makkelijke
manier wanneer het hem uitkomt.
Afstamming 18-5162073 ‘de Joker’
Kijken we naar de afstamming dan liegt deze er
niet om.
De vader is een zoon van de 17e nat. Barcelona
van Ap Peters uit Zelhem (helaas is deze doffer
gestolen). Deze geweldenaar vloog in totaal 9
keer prijs op de ZLU vluchten en sloot als 6-jarige
doffer zijn laatste vlucht af met een 17e nat.
Barcelona. De grootmoeder aan vaderszijde komt
uit een broer van het ‘Fenomeen’ van de gebr.
Helsdingen (uit de gekende lijnen van Chris van
der Velden en A.P. Overwater) x dochter Ringo,
1e nat. Marseille bij Chris van der Velden.
De moeder van ‘de Joker’ komt uit de Orhaan een
inteelt product naar de Orhan van gebr.
Brugemann x de stamduivin ‘Miss Teen’ wat weer
een product is uit de oude Aarden Slokkerslijn.
Tot slot
Het was een hectische maar mooie dag voor Frans. Prachtig om dit mee te maken. De vele felicitaties via
telefoontjes en appjes kwamen heel snel na het constateren binnen. Alleen een volgende keer gaat Frans eerst
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melden alvorens hij een foto in de groepsapp van zijn geklokte duif maakt. Zijn telefoon bleef maar afgaan en dat
was best lastig met het melden ??
Frans, alvorens je begin volgend jaar naar Kerkrade afreist om op het grote podium bij de ZLU je vaasje op te
halen zien we je bij ons in Doetinchem op 23 oktober a.s. verschijnen. Daar mag je in zaal De Kruisberg op het
hoogste podium staan en gaan we je huldigen voor je prachtige overwinning op Barcelona bij Marathon Noord.
Auteur
Mike Freriks

Winnaars Barcelona bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

Comb. Kroon-Erren, Ven-Zelderheide
Pieter Woord, Urk
Frank Hage, Woerden
Coen van Haarlem, Terborg
Willem Kuijt, Lunteren

Uitslag Barcelona 2021
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
F.Hummelink
Comb. ten Cate
K. van Urk
Comb J.Hommes en Znn
Jelle Jellema
Duo de Groot-Leijen
C. van Wijk en Zn
gebr. Brugemann
Comb. Verweij- de Haan
Bas Weijers
N.J.Tetteroo
Marcel Tromp
Kees Droog
Marlon Kok
G. Rigter
N.C. Volkens
Comb. Hartog
R Kuijer en Zn
Gebr. Janssen
Piet Eeuwes
P. Heikamp&v.Doorn
T. Koele & Zn
Gertjan van Houten
Piet Eeuwes
D.Ruiter

Woonplaats
Vorden
Hattemerbroek
Urk
Akersloot
Nijverdal
Egmond ad Hoef
Benschop
Assendelft
Mijdrecht
Groesbeek
Purmerend
Egmond-Binnen
Andijk
Ransdorp
Amstelveen
Bergen (N.H.)
Laren NH
Maarssen
Gennep
Huissen
Zetten
Wezep
IJsselstein
Huissen
Lutjebroek

Afstand
1211950
1245867
1261087
1236900
1241168
1243188
1180102
1229923
1201645
1169855
1234591
1239749
1263955
1222286
1210926
1248550
1210069
1194895
1161542
1186262
1181971
1244521
1182640
1186262
1258192

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

Ringnr
8-5162073
7-1806756
8-1005164
8-1795268
8-1542052
4-1836970
5-1503078
7-1148648
7-1129774
8-1683826
5-1559885
8-1794432
6-1423564
8-1759180
6-1416003
8-1776610
8-1740072
8-1722674
8-3818480
8-1662089
5-1463705
8-1470619
7-1081749
6-1290633
8-1778746

Aankomst Snelheid Punten
09:28:37
989.656 1.000,00
10:47:53
955.504
999,99
11:16:37
946.321
999,97
11:06:58
934.940
999,94
11:16:26
931.506
999,90
11:30:17
923.422
999,85
10:29:21
918.113
999,79
11:36:38
909.276
999,72
11:07:21
908.032
999,64
10:37:44
904.247
999,55
11:55:47
899.995
999,45
12:04:24
898.114
999,34
12:35:07
895.707
999,22
11:51:54
893.552
999,09
11:40:34
892.640
998,95
12:22:43
892.634
998,80
11:46:24
888.187
998,64
11:40:57
880.571
998,47
11:03:40
880.180
998,29
11:34:39
878.285
998,10
11:30:56
877.527
997,90
12:44:19
876.225
997,69
11:39:45
872.312
997,47
11:45:43
871.147
997,24
13:09:55
870.169
997,00

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

Naam
Comb. ten Cate
J.Hommes & Znn
Duo de Groot-Leijen
Gebr. Brugemann
N.J.Tetteroo
Kees Droog
Marlon Kok
G. Rigter
Gebr. Janssen
Piet Eeuwes
D Ruiter

Woonplaats
Hattemerbroek
Akersloot
Egmond ad Hoef
Assendelft
Purmerend
Andijk
Ransdorp
Amstelveen
Gennep
Huissen
Lutjebroek

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

Nr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Naam
Gerard Griffioen
Pieter Woord
J.W.H. Janssen
Peter Homan
Robin Bakhuis
Benno Kastelein
H. Kalter
Sven van Houten
Comb. Hartog
R. Timmermans

Woonplaats
Zevenhoven
Urk
Groesbeek
Zwanenburg
Westerhaar
Hengelo
IJsselmuiden
IJsselstein Ut
Laren NH
Schellingwoude

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 30
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Attractie 2 Barcelona
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Jelle Jellema
C. van Wijk en Zn
Verweij- de Haan
Marcel Tromp
N.C. Volkens
Comb. Hartog
R Kuijer en Zn
Piet Eeuwes
Heikamp&v.Doorn

Woonplaats
Nijverdal
Benschop
Mijdrecht
Egmond-Binnen
Bergen (N.H.)
Laren NH
Maarssen
Huissen
Zetten

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

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Gertjan v Houten
Kees Droog
J.P.L.Vermaas
T. Maassen
H Zwiers
Dirk Altenaar
A.J. v. Amerongen
Pieter Woord

Woonplaats
IJsselstein
Andijk
Heemskerk
Amersfoort
Den Ham
Giesbeek
Bunnik
Urk

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 42

Gewonnen extra prijzen Barcelona
Nr.
1
2
3
4
5
10
47

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

Winnaar
F.Hummelink, Vorden
F.Hummelink, Vorden
Comb. ten Cate, Hattemerbroek
K. van Urk, Urk
J.Hommes en Znn, Akersloot
Jelle jellema, Nijverdal
Bas Weijers, Groesbeek
P. Westerlaken, Veenendaal

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
4

E-bike

J.Hommes en Znn, Akersloot
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Jurrian van Amerongen wint met “Lise” Marseille 2021
Eindelijk weer eens met mijn goede vriend Paul vd Boogaard
op pad. Deze keer weer naar een man waar SMN bijna
jaarlijks een reportage over kan schrijven. Ik heb het dan over
Jurrian van Amerongen, woonachtig in Bunnik. Toen bekend
was dat Jurrian de eerste bij SMN van Marseille had
gewonnen, belde ik hem niet veel later op. Zijn eerste
woorden waren “toch nog een eerste”. Want hij had inmiddels
begrepen dat hij de 2e nationaal Marseille had en deze
bevlogen duivenmelker gaat altijd voor de eerste.
Om exact 10.30 uur reden wij Bunnik binnen. Paul wist nog
precies de weg. Zijn fotografisch geheugen had de reis van
afgelopen voorjaar nog in zich opgenomen. Toen was het om
de prijzen die hij in seizoen 2020 verdient had aan hem te
kunnen overhandigen. Maar nadat wij hadden aangebeld bleek
Jurrian niet aanwezig te zijn. Zijn moeder vertelde ons dat hij
naar dokter vd Sluis was om een duif te laten hechten. Ineke,
zoals de moeder van Jurrian heet, wist te vertellen dat Jurrian
zaterdagmorgen vroeg de duiven was gaan lappen. Bij
thuiskomst van de duiven was deze duif zwaar gewond
gearriveerd. Snel van der Sluis bellen, en zoals zo vaak staat
deze sympathieke dierenarts voor je klaar. Ook al is het
zaterdagmorgen. Een uur later als was afgesproken komt
Jurrian de tuin ingelopen. Druk vertellend hoe het een en
ander is vergaan. Dat dit hem weer moest overkomen. Ook
gisteren, ik ging ’s morgens op pad om de duiven te lappen,
stond ik bijna zonder brandstof. Ik naar het tankstation, waren
daar weer problemen. Kom ik thuis, duiven waren er inmiddels
thuisgekomen, kijk op de klok, zit daar de eerste van Marseille
er tussen. Hoe kan ik zo stom zijn om de duiven een lapvluchtje te geven. Zenuwachtig meld ik mijn duif, gelijk
ook weer mijn moeder wakker. Paul en Pieter ik moet eerlijk bekennen, soms ben ik echt een chaoot. Ineke
bevestigd dit. Wat ik allemaal met hem mee maak is soms met geen pen de beschrijven. Maar wat voorop staat,
hij is een op en top duivenmelker met zijn hart op de juiste plaats.
De liefhebber
Jurrian als duivenmelker voor te stellen is bijna niet meer nodig in de Marathon Noord familie. Jurrian 41 jaar,
slager van beroep is de zoon van de gekende duivenliefhebber Arend van Amerongen. Jurrian en zijn vader
hebben jarenlang in combinatie gevlogen. Je kan dus ook wel schrijven dat Jurrian zijn hele leven tussen onze
gevleugelde vrienden heeft vertoefd. Nadat Arend in 2006 kwam te overlijden vond Jurrian het tijd om voor
zichzelf te beginnen. Een aantal jaren later ging het vizier over op de grote fond. Dit paste hem beter. De eerste
fondduiven werden aangeschaft bij de familie van Houten uit IJsselstein. Later werden er dan een twintigtal
duiven aangeschaft bij Gerard van Tuyl uit Hellow. Hieruit blijkt wel de ambitie die Jurrian heeft, meedoen op het
hoogste niveau. Verder doet hij samenkweek met enkele goede fondliefhebbers uit de regio.
Winnares Lise 19-1502459
De winnares van Marseille “Lise”, een klein kras duivinnetje uit
2019, vernoemt naar het nichtje van Jurrian. Zo komt een ieder
familielid eens aan de beurt. Lise is een dochter van de 171096670. Deze doffer is het product uit de samenkweek met
goede duivenvriend Jay Lissenberg uit Utrecht. De 670 komt
weer uit de 14-17665122. Hij is weer een zoon weer uit vader 1e
Periqueux 2006 maal Laura 1. Zij vloog o.a.de prijzen 8e NPO
Bergerac en een 14e nationaal Bordeaux bij elkaar. Moeder van
de 670 is Laura 2. Zij vloog o.a. de 4e internationaal Pau, 12e
NPO Bordeaux en 22e nationaal Perpignan.
Moeder van “Lise” is de 10-1799184. Zij is een inteeltproduct
naar de bekende Nellie van de fam. van Houten. Nellie is in het
jaar 2009 winnares geworden van de 1e nationaal Barcelona. Ook
uit de lijn van Nellie zijn vele top tien noteringen op nationaal
niveau te bewonderen. De 10-184 is tevens moeder van o.a.,14 nationaal Agen, 18e nationaal Perpignan en 29e
nationaal Pau.
Naast dat “Lise” een 2e nationaal Marseille heeft gewonnen tegen 4.134 duiven vloog ze ook nog een 160ste
Periqueux tegen 1604 duiven. Verder had ze als jaarling ook nog prijs op Agen ZLU.
De accommodatie
In de schuur zijn 10 koppels kweekduiven ondergebracht. Verder staan er in de grote achtertuin van zijn moeder
de twee tuinhokken waarin hij zijn vliegduiven heeft ondergebracht. Deze twee tuinhokken hebben een
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gezamelijke lengte van 20 meter. Het eerste hok, het hok wat het dichtst bij de woning staat, is opgedeeld in 5
afdelingen. Hierin komen elk jaar 20 oude- en 20 jarige vliegkoppels te zitten. De oude en de jaarlingen zijn van
elkaar gescheiden. Dit werkt voor Jurrian plezieriger om reden dat zij een ander vliegprogramma voorgeschoteld
krijgen. Het achterste hok is opgedeeld in 3 afdelingen. Hierin bevinden zich ongeveer 70 jonge duiven die hij
voor zichzelf heeft gekweekt. Deze worden naar gelang hun leeftijd op de nalijn ofwel op de taartvluchten
opgeleerd. Hieruit lees je, dat het drietal Jurrian,Jay Lissenberg en Richard Kuier elkaar gevonden hebben om
zodoende elkaar sterker te maken en partij te kunnen geven aan de hevige concurrentie. Laat dit een voorbeeld
zijn voor meerdere liefhebbers.
Ter afsluiting
Jurrian geeft aan, er wel eens aan te denken om te gaan stoppen met de duiven. Het probleem is dat hij het vaak
te druk heeft. Natuurlijk, de duiven zitten bij zijn moeder. Dit betekend altijd weg van zijn eigen gezin. Dit
probleem heerst er natuurlijk in meerdere jonge gezinnen. Hij probeert hier wel een balans in te vinden wat
natuurlijk niet altijd even gemakkelijk is. Verder heeft hij zijn drukke werkzaamheden als slager bij de Makro nog.
Wat hij ook beslist, ik wens hem veel wijsheid en geluk toe.
Auteur
Pieter Vreeling

Winnaars Marseille bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:

A.J. van Amerongen, Bunnik
A.J. van Amerongen, Bunnik (Rieux-Minervois)
Harry Hendriks, Vinkeveen
Pieter Woord, Urk
John Hardebol, Catricum

Uitslag Marseille 2021
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
Comb Kroon Erren
C. van Wijk en Zn
Comb. van Tilburg
H. Hendriks
Jaap Mazee
Jansen-Spaan
Gebr. Jacobs
R. Koeman-Kok
Flip Hoogervorst
Jay Lissenberg
R Kuijer en Zn
Gerard Schalkwijk
Rieks Lonsain
Jelle Jellema
P.J. Westerlaken
G.J.A. de Klerk
Bennie Homma
G. Rigter
K Kuijer
J.W.H. Janssen
Frank Hage
Jansen-Spaan
Henri Hoeks
P. Heikamp&v.Doorn

Woonplaats
Bunnik
Ven-Zelderheide
Benschop
Nieuw-Vennep
Vinkeveen
Ens
Ewijk
Amstelveen
Wormerveer
Ter Aar
Utrecht
Maarssen
Lopik
Nieuwleusen
Nijverdal
Veenendaal
Almere-Buiten
Balk
Amstelveen
Eemnes
Groesbeek
Woerden
Ewijk
Bovensmilde
Zetten

Afstand
979277
941421
973422
1003425
996333
1041718
958092
1002334
1027403
993858
984666
987635
969268
1038874
1013833
976098
1016317
1071923
1005963
999578
948526
982434
958092
1083807
963997

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

Ringnummer Aankomst
9-1502459
05:46:43
9-1463878
06:18:39
9-3936568
07:44:22
8-1764649
08:42:07
9-1532909
08:40:00
9-1272698
10:04:25
7-1052349
08:41:10
8-1751406
09:36:31
8-1772696
10:15:00
9-1695470
09:36:13
8-1712238
09:27:04
9-1489825
09:38:36
8-1708250
09:16:40
6-1117903
10:52:45
9-4195218
10:30:39
9-1476762
09:46:02
8-1740828
10:36:02
7-4291692
11:44:57
7-1158040
10:28:25
9-1520910
10:30:03
8-1684454
09:30:53
9-1696821
10:19:43
6-1307719
09:50:16
7-1659382
12:30:08
9-1454616
09:59:13

Snelheid Punten
1016.145 1.000,00
945.534
999,99
900.175
999,97
880.880
999,94
876.281
999,90
852.876
999,85
841.785
999,79
839.816
999,72
833.930
999,64
832.923
999,55
831.598
999,45
826.058
999,34
825.845
999,22
818.170
999,09
812.594
998,95
811.363
998,80
811.083
998,64
810.864
998,47
807.733
998,29
801.552
998,10
798.500
997,90
794.388
997,69
793.604
997,47
792.758
997,24
792.619
997,00
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Attractie 1 Marseille
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naam
C. van Wijk en Zn
Comb. van Tilburg
H. Hendriks
Gebr. Jacobs
Flip Hoogervorst
Gerard Schalkwijk
Rieks Lonsain
Bennie Homma
G. Rigter
K Kuijer
J.W.H. Janssen

Woonplaats
Benschop
Nieuw-Vennep
Vinkeveen
Amstelveen
Ter Aar
Lopik
Nieuwleusen
Balk
Amstelveen
Eemnes
Groesbeek

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

Nr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Naam
Frank Hage
Jansen-Spaan
C.J. Schermer
H. Gerritsen
Gebr. Janssen
Jan Peters
gebr. Brugemann
R. Timmermans
John Laan
W. Kuijt

Woonplaats
Woerden
Ewijk
Castricum
Woerden
Gennep
Bemmel
Assendelft
Schellingwoude
Beverwijk
Lunteren

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

Naam
J.Hommes en Znn

Woonplaats
Akersloot

Bedrag

H. Kalter

IJsselmuiden
Kamerik
Gennep

€ 50

€ 30

Attractie 2 Marseille
Nr

Naam
A.J. van Amerongen

Woonplaats
Bunnik

Comb Kroon Erren

Ven-Zelderheide

4

Jaap Mazee
R. Koeman-Kok

Ens
Wormerveer

5

Jay Lissenberg

Utrecht

6

R Kuijer en Zn

Maarssen

7

Jelle Jellema

Nijverdal

8

P. Heikamp&v.Doorn

Zetten

9

Paul van den Berg

Benschop

€ 50

1
2
3

Bedrag

Nr

€ 200
€ 150

10
11

€ 100

12

€ 50

13

Paul vd Boogaard
Gebr. Janssen

€ 50

14

R. Timmermans

Schellingwoude

€ 50

€ 50

15

J. Morsink

Marle

€ 50

€ 50

16

J.P.L.Vermaas

Heemskerk

€ 50

€ 50

17

John Schoemaker

Egmond a/Zee

€ 42

€ 50
€ 50
€ 50

Gewonnen extra prijzen Marseille
Nr.
1
2
3
4
5
10
47

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

Winnaar
A.J. van Amerongen, Bunnik
A.J. van Amerongen, Bunnik
Comb.Kroon-Erren, Ven-Zelderheide
C.J.J. van Wijk & Zn, Benschop
Comb. van Tilburg, Nieuw-Vennep
H.Hendriks, Vinkeveen
F. Hoogervorst, Ter Aar
J.A.M. de Jong, Roelofarendsveen

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

Vluchtsponsor:
E-bike/fiets poule
2

E-bike

Comb. Kroon-Erren, Ven-Zelderheide
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Jay Lissenberg wint snelle Perpignan 2021 SMN
Jay Lissenberg is voor de volgers van de Marathonvluchten een naam die in de gaten gehouden wordt bij de ZLU
vluchten. Jay zijn naam staat op de uitslag, maar we moeten zeker Kitty erbij noemen, de vriendin van Jay. Zij
doet veel in de verzorging van de duiven. Zij is ‘s morgens rond 05.00 uur reeds bij de hokken om de duiven, als
het licht is, los te laten. Jay vertelt wat en hoe het moet gebeuren en zij voert het uit. Jay volgt ongeveer een
half uurtje later. Ze doen veel van het werk samen.
2021
Tot Pau en Perigueux verliep het seizoen
normaal. Hij won op Pau een 19e
nationaal met een aankomst om 20.56
uur.
Maar toen werd er in Vleuten vogelgriep
vastgesteld en mocht Jay en vele
duivenvrienden niet meer inkorven. Dit
duurde tot de avond van de inkorving van
Barcelona. Maar Jay heeft dit niet gedaan.
Hij vond dat de duiven niet goed
voorbereid konden worden. De jaarlingen
hadden dus geen Agen gehad en ook de
Barcelonaploeg is dus thuisgebleven. In
principe speelt hij alleen ochtendlossing,
maar zo nu en dan wordt er een
middaglossing ingekorfd. Op Marseille
beginnen ze met een 59,69 en 100e
nationaal. Ook op Narbonne pakken ze een mooie reeks, ondanks dat alle jaarlingen werden ingekorfd.
Op Perpignan kwam de beloning van het rare, maar goede seizoen. Kitty was reeds bij de hokken en Jay kwam
om 20.00 uur na het inkorven van de jongen. Samen zaten ze te kijken en net even voor 21.00 uur komt er een
duif aangesneld. Deze loopt binnen en Kitty gaat de duif melden en daarna verzorgen in het hok. Dan hoort ze Jay
fluiten en valt de 1e getekende op de klep, de overwinnaar voor SMN. Geklokt om 21.06 wordt de 004 van 2019
welke ook de 19e nationaal Pau won dit jaar. Om half 1 gaan ze naar bed en hebben dan 5 duiven gedraaid. Om
21.53, 22.02 en 23.54 pakken ze de duiven op 1069 kilometer.
De winnaar
De 19-004 speelde dit jaar dus al de 19e nationaal Pau en was de snelste in Sector 3 en 4 op Pau. Begin April zijn
de vliegers 15 dagen bij elkaar geweest en daarna gescheiden. Gekoppeld voor Pau en toen gespeeld op kleine
jongen. Na de inkorving worden deze verwijderd. Op zijn tweede nest zijn de duiven nu weer op kleine jongen
ingekorfd voor Perpignan. Met een volle vleugel waarvan de 3e pen een puntje is afgebeten.
De vader van deze doffer heeft hij gekregen van Marlon Kok is geboren op het hok van Ewoud van der Weijden en
komt uit een Nico Volkens doffer x een Jan Roelofs duivin.
De moeder van de doffer is ingeteeld broer x zus naar de 1e NPO Perigueux 2006 in samenkweek met Harry
Brakelé.
De duiven zijn verduisterd en sinds de langste dag bijgelicht. Dit was voorheen niet mogelijk, maar door
zonnepanelen en een accu is het mogelijk
om nu ook bij te lichten.
De jongen worden op het jonge duiven
programma gespeeld. Het liefst zo ver
mogelijk om ze veel ervaring te geven. De
jaarlingen zijn dit jaar één keer in Hank
ingekorfd, maar dit vindt hij eigenlijk te
weinig. In 2022 wil hij deze met de afdeling
op de dagfond in gaan korven en dan
spelen op Agen.
De Hokken
Er staat ongeveer 14 meter hok met
zonnepanelen voor de stroom. Er is plaats
voor totaal ongeveer 40 koppels oude en
jaarlingen. Mooie robuuste rennen ervoor
waarin duiven zitten die weten wat vroeg
vliegen is en ook doorknallen als het donker
is. Dit kan je ook zien bij andere
liefhebbers, want met Jurrian van
Amerongen en Richard Kuijer wordt er veel
geruild en samen gekweekt. Beide namen
hebben we in het recente verleden al
meerdere malen bezocht voor Marathon Noord.
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Kitty en Jay
Kitty en Jay is een stel wat ervoor gaat. De duiven krijgen een super verzorging, maar moeten daar ook hard voor
werken. Als jong krijgen ze een goede basis en als jaarling moeten ze dan als het kan 2x een ZLU vlucht
afwerken. Een kolonie met middelgrote duiven, geweldige spieren, glad en korte voorarmen. Ook deze
overwinnaar een top duif welke dus ook al een 19e nationaal Pau vloog.
Ze korven in bij PV Soest waar ze zich thuis voelen en waar het melden met het systeem van Marten van Urk,
inkorven op tijd en gezelligheid standaard is. Tot ziens in Doetinchem bij de huldiging.
Auteur
Arjan van Gent
Winnaars Perpignan bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

W.H. Murk en Zoon, IJsselstein
Henk Gerritsen, Woerden
J. Hommes en Zonen, Akersloot
Pieter Woord, Urk
Nico Volkens, Bergen NH

Uitslag Perpignan 2021
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
Jay Lissenberg
G. Hamstra en Zoon
N. de Fouw
P.J. Westerlaken
N.C. Volkens
Mike Peereboom
Comb.Steenbeek&Zn
Gebr. Holleman
Jaap Mazee
Arjan Beens
John Aretz
Duo de Groot-Leijen
A.J. van Amerongen
Bennie Homma
Bennie Homma
H.B. Wegh
J.H. van 't Land
J.H. van 't Land
H Zwiers
Marcel Tromp
R Kuijer en Zn
Jay Lissenberg
Dirk Altenaar
Verweij- de Haan
Bas Weijers

Woonplaats
Utrecht
Harderwijk
Bant
Veenendaal
Bergen (N.H.)
Amstelveen
De Bilt
Tienhoven
Ens
Genemuiden
Steggerda
Egmond ad Hoef
Bunnik
Balk
Balk
Lochem
Naarden
Naarden
Den Ham
Egmond-Binnen
Maarssen
Utrecht
Giesbeek
Mijdrecht
Groesbeek

Afstand
1069233
1099673
1148885
1066247
1125552
1088067
1069221
1049807
1133885
1137101
1161515
1120295
1064592
1160427
1160427
1095173
1090907
1090907
1128441
1116816
1070774
1069233
1068959
1077988
1043485

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

Ringnummer Aankomst Snelheid Punten
9-1493004
21:06:10 1.310.076 1.000,00
7-1787900
21:37:59 1.296.810
999,99
7-1674071
22:31:00 1.290.882
999,97
6-1324392
21:20:18 1.284.168
999,94
9-1555667
22:08:06 1.281.795
999,90
6-1386315
21:39:27 1.280.907
999,85
8-1699851
21:27:09 1.277.215
999,79
7-1275464
21:12:46 1.275.938
999,72
6-1334235
05:52:09 1.266.698
999,64
8-1476855
05:56:57 1.263.516
999,55
9-1276325
06:18:50 1.260.010
999,45
4-1836970
00:15:39 1.258.757
999,34
9-1502461
21:42:46 1.248.397
999,22
6-4281809
06:27:31 1.247.078
999,09
9-4202047
06:35:48 1.236.075
998,95
8-1605203
23:33:39 1.230.531
998,80
6-1370657
05:03:36 1.225.738
998,64
9-1365853
05:27:43 1.225.738
998,47
8-1525731
06:24:41 1.216.407
998,29
9-1565549
06:18:13 1.212.324
998,10
9-1489825
02:24:37 1.203.116
997,90
8-1712366
23:54:18 1.201.384
997,69
7-1048612
01:50:13 1.201.077
997,47
8-1750807
05:57:07 1.197.608
997,24
8-1683826
22:05:31 1.191.850
997,00

Attractie 1 Perpignan
Nr
1

Naam
Jay Lissenberg

Woonplaats
Utrecht

2

N. de Fouw

Bant

3
4

N.C. Volkens

Bergen (N.H.)

Mike Peereboom

5

Gebr. Holleman

6

Arjan Beens

7
8
9

Bedrag
€ 300

Nr
12

Naam
Dirk Altenaar

Woonplaats
Giesbeek

Bedrag
€ 50

€ 200

13

Verweij- de Haan

Mijdrecht

€ 50

€ 100

14

K. Cluistra

Nederhorst d. Berg

€ 50

Amstelveen

€ 50

15

J.Hommes en Znn

Akersloot

€ 50

Tienhoven ad Lek

€ 50

16

R. A. M. de Jong

Roelofarendsveen

€ 50

Genemuiden

€ 50

17

H Zwiers

Den Ham

€ 50

Duo de Groot-Leijen

Egmond ad Hoef

€ 50

18

J.J.Steentjes

Silvolde

€ 50

Bennie Homma

Balk

€ 50

19

Gerard Griffioen

Zevenhoven

€ 50

H.B. Wegh

Lochem

€ 50

20

gebr. Brugemann

Assendelft

€ 50

10

J.H. van 't Land

Naarden

John Hardebol

Castricum

€ 30

11

Egmond-Binnen

€ 50
€ 50

21

Marcel Tromp
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Attractie 2 Perpignan
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
G. Hamstra en Zoon
Jaap Mazee
A.J. van Amerongen
Bennie Homma
J.H. van 't Land
H Zwiers
R Kuijer en Zn
Jay Lissenberg
Eef van Aalten

Woonplaats
Harderwijk
Ens
Bunnik
Balk
Naarden
Den Ham
Maarssen
Utrecht
Huissen

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

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Wiebe Benschop
H. Hendriks
N.C. Volkens
Mike Peereboom
Tim Hage
Gerard Griffioen
Jan Doppenberg
C.J. Schermer

Woonplaats
Woerden
Vinkeveen
Bergen (N.H.)
Amstelveen
Woerden
Zevenhoven
Voorthuizen
Castricum

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 42

Gewonnen extra prijzen Perpignan
Nr.
1
2
3
4
5
10
47

Prijs

Winnaar

Aangeboden door

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

Jay Lissenberg, Utrecht
Jay Lissenberg, Utrecht
G.Hamstra & Zn., Harderwijk
N. de Fouw, Bant
P. Westerlaken, Veenendaal
N. Volkens, Bergen
Arjan Beens, Genemuiden
Gebr. Brugemann, Assendelft

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

Vluchtsponsor:
E-bike/fiets poule
1

E-bike

Jay Lissenberg, Utrecht

46

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
R Kuijer en Zn
P.J. Westerlaken
A.J. van Amerongen
Comb J.Hommes en Znn
Bas Weijers
Duo de Groot-Leijen
Comb. Verweij- de Haan
Jaap Mazee
gebr. Brugemann
G. Rigter
Jelle Jellema
Piet Eeuwes
H. Hendriks
A. de Jong
C. van Wijk en Zn
Gerard Griffioen
P. Heikamp&v.Doorn
Gerard Schalkwijk
Ed Maat
C.J. Schermer
Paul van den Boogaard
Pieter Woord
K. Cluistra
John Laan
H. Leeftink
John Schoemaker
W. van den Hoek
Jay Lissenberg
N.C. Volkens
Bennie Homma
Marcel Tromp
Gebr. Janssen
H Zwiers
J.W.H. Janssen
K. van Urk
Dirk Altenaar
A. Pastor
H. Kalter
Comb.Steenbeek&Zn
R. Timmermans
H. Gerritsen
J.H. van 't Land
H.B. Wegh
Fred van Pareen
B.J.F. Pelle
J.P.L.Vermaas
Peter Homan
Comb Kroon Erren
Jonny Hartjes
Comb. Hartog

Woonplaats
Maarssen
Veenendaal
Bunnik
Akersloot
Groesbeek
Egmond aan de
Hoef
Mijdrecht
Ens
Assendelft
Amstelveen
Nijverdal
Huissen
Vinkeveen
Blaricum
Benschop
Zevenhoven
Zetten
Lopik
Limmen
Castricum
Kamerik
Urk
Nederhorst den
Berg
Beverwijk
Nijverdal
Egmond aan Zee
Putten
Utrecht
Bergen (N.H.)
Balk
Egmond-Binnen
Gennep
Den Ham
Groesbeek
Urk
Giesbeek
Amsterdam
IJsselmuiden
De Bilt
Schellingwoude
Woerden
Naarden
Lochem
Amsterdam
Hengevelde
Heemskerk
Zwanenburg
Ven-Zelderheide
Ulft
Laren NH

Punten
2.995,71
2.992,08
2.990,61
2.990,33
2.989,89
2.987,43
2.987,42
2.986,23
2.983,95
2.980,71
2.979,32
2.972,59
2.971,40
2.968,95
2.968,16
2.965,08
2.960,04
2.958,68
2.956,79
2.953,19
2.944,20
2.943,53
2.941,76
2.937,68
2.925,73
2.919,29
2.908,43
1.999,45
1.998,70
1.997,56
1.997,44
1.994,23
1.992,68
1.992,62
1.990,94
1.989,27
1.987,40
1.985,17
1.984,39
1.982,96
1.982,44
1.982,11
1.980,50
1.979,74
1.979,69
1.978,24
1.978,09
1.976,53
1.975,95
1.975,86

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

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

N
1
2
3

Naam
P.J. Westerlaken

Woonplaats
Veenendaal

Gerard Griffioen

Zevenhoven

Pieter Woord

Urk

Barc 1e
989,19

Barc 2e
993,34

Mars 1e
0

Mars 2e
998,8

Perp 1e
992,97

Perp 2e
999,94

Totaal
4.974,24

996,22

0

961,72

977,89

990,54

990,97

4.917,34

995,65

990,97

981,09

0

959,95

966,79

4.894,45

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Travipharma

Winnaar
P.J. Westerlaken

Woonplaats
Veenendaal

Theaterbon €75

Travipharma

P.J. Westerlaken

Veenendaal

Winnaars Criterium der Azen Ochtendlossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

Kampioenschapsponsor:

A.J. van Amerongen, Bunnik
R. Kuijer & Zn, Maarssen
J. Hommes en Zonen, Akersloot
Bernard van der Horst, Groesbeek
Harry Hendriks, Vinkeveen

Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtendlossingen

Nr
1
2
3

Naam
J.H. van 't Land
Th&B Burgers
J.W.H. Janssen

Woonplaats
Naarden
Weurt
Groesbeek

Ringnummer
6-1370657
6-1307080
4-1724014

2019
1.963,30
1.997,89
1.972,54

2020
985,69
989,65
998,1

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Marcel Tromp

J.H. van 't Land

Naarden

Theaterbon €75

Marcel Tromp

J.H. van 't Land

Naarden

Winnaars Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtendlossingen bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

2021
1.982,11
979,2
994,72

Totaal
4.931,10
3.966,74
3.965,36

Kampioenschapsponsor:

Gerard Griffioen, Zevenhoven
Flip Hoogervorst, Ter Aar
Jan van Straten, Utrecht
Bernard van der Horst, Groesbeek
Team Vollebregt, Wassenaar

48

Sponsorprijzen Ochtendlossingen
Nr. Prijs
1 Kristallen bokaal
Zilveren herinneringsspeld
Samsung Galaxy Tab A
2 Kristallen bokaal
Kobo E-reader
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 3 zakken Versele Laga voer
9 Opleermand
10 2 zakken Versele Laga voer
11 Bol.com Cadeaukaart
12 Bol.com Cadeaukaart
13 Bol.com Cadeaukaart
14 Bol.com Cadeaukaart
15 Bol.com Cadeaukaart

Sponsor
Sponsor anoniem
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
BioLugecolTeam
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Deil Electronics
Deil Electronics
Versele Laga NV
Leo Pronk
Versele Laga NV
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Winnaar
R Kuijer en Zn
R Kuijer en Zn
R Kuijer en Zn
P.J. Westerlaken
P.J. Westerlaken
A.J. van Amerongen
A.J. van Amerongen
Comb J.Hommes en Znn
Bas Weijers
Duo de Groot-Leijen
Comb. Verweij- de Haan
Jaap Mazee
gebr. Brugemann
G. Rigter
Jelle Jellema
Piet Eeuwes
H. Hendriks
A. de Jong
C. van Wijk en Zn

Woonplaats
Maarssen
Maarssen
Maarssen
Veenendaal
Veenendaal
Bunnik
Bunnik
Akersloot
Groesbeek
Egmond aan de
Hoef
Mijdrecht
Ens
Assendelft
Amstelveen
Nijverdal
Huissen
Vinkeveen
Blaricum
Benschop
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Toppigeons Supercup Marathon Noord
Nr

Naam

Woonplaats

St Vinc

Barcelona

Dax

Marseille

Bergerac

Perpignan

Totaal

1

C.J. Schermer

Castricum

966,79

752,47

1.874,56

996,75

866,34

1.960,39

7.417,30

2

John Schoemaker

885,24

1.927,03

1.967,72

686,25

972,99

7.398,28

3

Egmond
aan Zee
Den
Ham

959,05

H Zwiers

994,39

986,74

971,50

0

1.939,15

1.990,88

6.882,66

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Toppigeons

C.J. Schermer

Castricum

Theaterbon €75

Toppigeons

C.J. Schermer

Castricum
Kampioenschapsponsor:

Winnaars Toppigeons Supercup bij Marathon Noord
de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

S. van der Hulst-Wiranda, Voorhout
G.A. Tiemes, Didam`
H. Zwiers, Den Ham
Bernard van der Horst, Groesbeek
Harry Hendriks, Vinkeveen

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

7e

St.Vincent

15e

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Herman van der Velden

Winnaar

Woonplaats

C. van Wijk en Zoon

Benschop

Theaterbon €75

Herman van der Velden

C. van Wijk en Zoon

Benschop

Winnaars Herman van der Velden Trofee bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:

Bas Jansen, Zutphen
Comb. J. Hommes en Znn, Akersloot
C. van Wijk en Zoon, Benschop
Comb. Steenbeek en Zn, de Bilt
Comb. Seelen, Borne
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R. Kuijer en Zn ochtendlossingskampioen, Jurrian van Amerongen 3e kampioen!
2 Vrienden delen het podium op de ochtendlossing.
Is het wel eens gebeurt dat iemand 2 keer het ochtendlossing
kampioenschap heeft gewonnen bij Marathon Noord? Tot 2021
niet, maar in 2021 heeft Richard Kuijer, vliegend onder R.
Kuijer en Zn uit Maarssen de primeur. In 2018 was hij 3e, 2019
1e, 2020 22e en dan in 2021 wederom 1e. Maar wat voor een
reeks zet Richard neer.
Nog leuker wordt het als blijkt dat duivenvriend Jurrian van
Amerongen als 3e is geëindigd en dus met Richard het podium
deelt. Als kers op de taart gebeurt het ook nog in 2021 dat Jay
Lissenberg Perpignan wint bij Marathon Noord… de derde van
deze 3 musketiers.
In het verleden hebben Richard en Jurrian een gezamenlijk
kweekhok gehad, wat door het opdoeken van de ruimte waar
deze gevestigd was gestopt is. Maar er worden nog regelmatig
duiven uitgewisseld tussen de drie mannen en vooral raad
gevraagd over en weer. Wat moet ik doen, zal ik de duif gaan
inkorven, ga ik opleren etc. etc. Ze bellen bijna dagelijks met
elkaar in het seizoen. Dus zo mogen we dat wel benoemen, 3
musketiers
Doordat Jurrian al een reportage heeft gehad voor zijn
overwinning op Perpignan, zullen we hem in deze reportage
ook belichten maar vooral leggen we de nadruk op de super
prestatie van Richard. We hebben ze beide gesproken en
bevraagd in één keer, zodat er ook wat interactie ontstond
tussen beide.
R. Kuijer en Zoon
De combinatie bestaat uit vader Roel en zoon Richard. De hokken staan bij Richard in Maarssen. Vader Roel heeft
de kweekduiven gehad, maar deze moesten vanwege gezondheidsredenen in een zeer kort tijdsbestek van het erf
verdwijnen. Dus heeft Richard een kleine verbouwing en selectie moeten plegen in het hok, zodat er wat extra
koppels plaats konden krijgen op het hok. Maar vader Roel geniet nog erg van de sport, maar nu helaas alleen op
afstand. Hij mag geen duif meer aanraken.
Met een hok van 7 meter 60 waarin dus kwekers zitten en 5 meter 40 voor 30 vliegkoppels. Tegenover het
vlieghok staan nog 2 kleine hokjes voor de jongen.
Richard speelt met weinig duiven op alle ZLU vluchten,
plus eventueel enkele middaglossingen. Die
middaglossingen zijn optioneel, worden alleen ingekorfd
als het kan of als de zin er is.
Komt het hok ter sprake, dan is Richard dus enorm
jaloers op Jurrian die een hok van 20 meter tot zijn
beschikking heeft. Hij ziet dit al helemaal voor zich, de
ruimte, minder duiven op een meter hok, het gemak
van een extra afdeling. Ook de mogelijkheid hebben om
meer duiven per vlucht in te kunnen korven, waardoor
je minder kwetsbaar bent op slechtere vluchten vindt hij
een voordeel. Jurrian countert dan gelijk dat hij steeds
op en neer moet naar zijn hok en daar weer veel tijd
aan kwijt is.
Ook zijn beide mannen enorm te spreken over de
produkten van Travipharma. Ze gebruiken beide de
zogenaamde Tas van Hage gedurende het seizoen. Vooral de Turbo Desinfect en de Setrachol worden geroemd.
Richard heeft in 2021 te maken gehad met het niet in mogen korven in verband met het vogelgriep geval in
Vleuten. Net 900 meter buiten de 3 kilometer zone, maar hij zat binnen de 10 kilometer zone. Maar op de avond
van Barcelona kreeg hij bericht dat hij mocht inkorven. Hij heeft snel de beoogde duiven extra gevoerd en pinda’s
opgestoken. De duiven waren totaal niet voorbereid als normaal, maar vroeg in de ochtend zijn er toch 4 duiven
ingekorfd. Internationaal werden er 4 prijzen behaald, nationaal 3 en klokte hij zijn 2e getekende als eerste, wat
de basis legde voor het kampioenschap. Deze duivin is een 11 penner aan beide kanten en kan dus eigenlijk altijd
met een volle vleugel worden ingekorfd. Het is een late van 2018. Tijdens ons bezoek in 2018 legde Richard uit
dat hij een ronde late jongen had gekweekt omdat de jongen dat jaar tegen een zeer slechte vlucht waren
aangelopen, dit is één van die late jongen. In 2019 was deze duivin de eerste op het hpk van Bergerac, 36e in
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Afdeling 7, in 2020 prijs van Agen en nu in 2021 dus de puntenpakker op Barcelona. Vader van deze duivin is de
Benjamin uit zoon Dakhaas keer moeder Dakhaas van Bennie de Vries. In deze duif zit veel Strik bloed van Ben
de Kramer. De moeder komt uit Big Ben, wederom veel Strik, keer een dochter van het super 11je van Sjaak van
de Velde waar ook weer Strik in zit.
Dan de duif die op Marseille en Perpignan de punten pakte, genaamd Bikkeltje. Deze doffer presteerde het om
goede prijzen te pakken op St.Vincent (81e nat), Marseille (115e nat) en Perpignan(185e nat) in 2021.
Richard heeft begin juni een zware schouderoperatie ondergaan en hij kwam thuis uit het ziekenhuis en besloot
toen om de verveling te gaan (Richard mocht zelf niet rijden, dus zijn vrouw heeft gereden) om St.Vincent in te
gaan korven. Dus op deze vlucht arriveerde Bikkeltje als eerste op het hok. Daarna weer vroeg op Marseille. Toen
er ingekorfd moest worden op Perpignan maakte de doffer het heel duidelijk dat hij ingekorfd moest worden,
maar er werd getwijfeld. Jurrian om raad gevraagd, welke dat de duif voor hem ingekorfd moest worden. “Je staat
er goed voor” en “waarom niet, de doffer is top”. Dus werd de duif toch ingekorfd op Perpignan. De eerste duif
valt bij Richard om 21.29 uur (6e getekende) en zijn 2e getekende vond Richard in de spoetnik om half 4 geklokt
om 02.24 uur. Bikkeltje komt uit de Rode Barca, welke dit jaar zijn 4e van de 4 duiven was op Barcelona en nu
richting kweekhok gaat. Deze Rode Barca komt uit Zoon Rode Cramers keer de 775, een inteelt Strikduivin welke
al moeder en grootmoeder is van vele toppers. De moeder van de Bikkel is een dochter van Laura Pau van Jurrian
van Amerongen keerde Super Jay van Jay Lissenberg. Echt een doffer waar de drie musketiers weer helemaal in
terugkomen.
Jurrian van Amerongen
Jurrian begon zijn Marathon Noord campagne op
Barcelona, voor Marathon Noord begrippen, niet zo goed.
Zijn 3e duif op deze vlucht was pas zijn 2e getekende.
Deze Blauwe 164 van 2015 was in 2018 al 10e
duifkampioen bij Pipa op de middaglossing en vloog reeds
eerder bijvoorbeeld een 4e NPO Dax, 13e NPO Perigueux.
Er werd dus voor de getekende gekozen voor ervaring op
Barcelona. Een doffer uit de Blauwe van Tuyl via Gerard
van Tuyl keer een samenkweek van Richard en Jurrian
van Zoon Nellie (1e nat Barcelona 2009) x het Teentje
van Gerard van Tuyl.
Op Marseille speelde hij de eerste bij Marathon Noord en
een 2e nationaal met Lise, waarover u een reportage kunt
lezen op onze site of elders in dit boek.
De afsluiter Perpignan was het hek van de dam.
15,46,67,68,84 Nationaal en die laatste duif op de
openingsdag om 21.42 was zijn tweede getekende. Dit is de Favoriet en komt uit de Blauwe van Tuyl (wat een
topkweker is dat!) maal de Laura 2, welke de 4e int. Pau vloog in 2016. Deze Laura 2 komt uit een samenkweek
van Jurrian met Jay Lissenberg keer een duivin van Piet de Vogel.
Jonge duiven
Beide mannen spelen de jonge duiven op de natoer. Het liefst springen ze dan via de verdere vluchten van het
jonge duiven programma naar een mooie 500 kilometervlucht op het einde van het seizoen. De jongen moeten
leren en ervaring op doen is het credo. Er wordt niet gekeken of ze vroeg komen, ze moeten alleen maar
thuiskomen, desnoods een dag later.
Doelen
De mannen hebben natuurlijk allebei doelen voor 2022. Allereerst het automatisch doormelden van de duiven
door hun constateersysteem. Nu hebben ze dat niet, maar ze vinden wel dat ze dit moeten gaan doen. Ze zien om
hun heen hoeveel gemak het kan bieden. Richard is bezig zijn kweekhok te verjongen. Bewezen vliegers worden
doorgeschoven en speciale koppelingen worden gezet. Verder is er alweer geruild tussen de mannen om de
kwaliteit van de duiven op de hokken te verhogen.
Epiloog
Elk jaar zien we hetzelfde en 2021 was geen uitzondering. Voor Perpignan stonden de zaken er heel anders voor
op de ochtendlossing. Maar dan blijkt dat op de laatste vlucht getekende duiven pakken altijd moeilijk is. Uit de
top 10 werden er 9 voorbijgestreefd door de nummer 11 en 12 van de voorlopige lijst. Zo zie je dat je niet altijd
je getekende als eerste hoeft te draaien, maar dan wel een mooie serie moet draaien op toch nog hoog te
eindigen.
Je ziet dus ook dat samenwerking kan leiden naar succes. Richard, Jurrian en Jay bewijzen dit al jaren en in 2021
is er een kroon gezet op deze samenwerking. Kopprijzen, topnoteringen in de diverse competities en 1 en 3 op
het podium van de mooiste competitie van Nederland!
Auteur
Arjan van Gent
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Piet Westerlaken, Veenendaal, 2e Ochtendlossing en Winnaar Travipharma Criterium der Azen
Het duivenseizoen bij Piet Westerlaken uit Veenendaal verliep heel goed. Na een rustige start met gewone prijzen,
ging het vanaf Barcelona echt lopen. Alle twee de Spanje-gangers kwamen binnen een half uur in de prijzen
terug. Op de drie vluchten na Barcelona ging het iedere keer wat beter. Het resulteerde in mooie
kampioenschappen in groot verband. Bij de Marathon Noord werd Piet 2e Kampioen Ochtendlossing en werd hij de
winnaar van de competitie Het Criterium der Azen. Bij de Marathon Noord draait het om de twee bovenste duiven
van de lijst. In het ‘gewone’ kampioenschap moet je er één van de twee pakken. Bij ‘Het Criterium’ tellen beide
aangewezen duiven. Beide kampioenschappen worden vervlogen op de vluchten Barcelona, Marseille en
Perpignan. Drie van de vier goede vluchten die Piet afgelopen seizoen heeft gehad. Vijf verschillende duiven
haalden het kampioenschap van ‘Het Criterium’ binnen. Als je met minder dan 24 koppels duiven speelt, is dat
een bijzondere prestatie en in verhouding een groot aantal goede duiven. Zeker als je in het achterhoofd houdt,
dat Piet op Narbonne nog drie (andere) kopduiven pakte. Tijd om hem aan u voor te stellen …
De Liefhebber
De 2e Kampioen Ochtendlossing
en Winnaar Criterium der Azen
van de Marathon Noord is de 63jarige Piet Westerlaken uit
Veenendaal. Piet is het eenhoofdig
bestuur van de Rehoboth
Onderwijs en Zorg (het College
van Bestuur bestaat uit één lid).
Deze schoolorganisatie heeft drie
locaties. Piet werkt bij deze
werkgever al 35 jaar. Hij heeft
inmiddels bijna 33 jaar
leidinggegeven aan de scholen
voor speciaal (basis)onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs.
Als 10-jarige jongen kwam Piet in
aanraking met de duivensport.
Samen met zijn 1 jaar jongere
broer Jan hielp hij opa
Westerlaken. De vader van de
jongens, Henk Westerlaken had
voor WO II duiven gehad. Toen
opa kwam te overlijden, zei vader
Henk: ‘We gaan hier thuis duiven
houden.’ Hij had een hekel aan dingen die op en rond het voetbalveld gebeurde. Zo hoopte hij dat zijn jongens
niet gingen voetballen, maar hun vrije tijd aan de duiven zouden besteden. Piet en Jan waren toen in de pubertijd.
Vader Henk stimuleerde en hielp de jongens bij het verzorgen van de duiven. In die tijd had de familie
Westerlaken, wonend in het Brabantse Rijswijk (in het land van Heusden en Altena), duiven van het soort van De
Smet-Matthijs. Daar kwamen al snel duiven bij van Leo van Dreumel uit Beneden Leeuwen die Dr. Linssen duiven
had en Adriaan van Gerwen uit Hedel. Piet: ‘We hadden ook fondduiven van Hein Oostenrijk, Gebr. Kuijpers en
Marijn van Geel via Adriaan van Gerwen. Later kwamen er duiven van Jan Ouwerkerk bij.
Piets’ start in Veenendaal was eind jaren ’80 van de vorige eeuw. Eerst in Veenendaal Zuid waar nog voornamelijk
het programma werd gevlogen en later in de Dragonderwijk, waar al snel de successen op de marathonvluchten
kwamen. Een leuk feitje van de eerste decennia in Veenendaal: Vader Henk vroeg op nieuwjaarsdag altijd ringen
aan Piet. Piet bestelde ieder jaar 30 ringen. Vader Henk kweekte de jongen die vervolgens naar Veenendaal
kwamen. Piet heeft jarenlang zelf geen jongen gekweekt.
De Stamopbouw
De duiven van Piet hebben de beschikking over een hok van 5 meter. Hierin zitten de vliegduiven en enkele
koppels voor de kweek. Er is ruimte voor 24 koppels oude duiven (twee afdelingen) en 20 tot 25 jonge duiven
(één afdeling). Verder heeft Piet een klein hokje voor de ‘bejaarde’ duiven. Goede vliegers en kwekers mogen tot
hun dood blijven en worden niet opgeruimd. Zo zitten daar ‘De Rooie van Jan van Beest’ en ‘De 701’, die rond
2012 veel vroege prijzen hebben gevlogen en die goede nazaten hebben voortgebracht. Beide doffers bevruchten
al enkele jaren niet meer.
De huidige stam die op het hok van Piet zitten bestaat uit duiven van verschillende liefhebbers. Volgens Piet is de
hoofdmoot afkomstig van zijn plaatsgenoten en duivenvrienden Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen. Deze duiven
worden aangevuld en versterkt met duiven van Jan Ouwerkerk en Rik Ros, broer Hans Westerlaken, Jan en Ina
Roobol en Jan van Beest. Van Jan van Beest heeft Piet in het verleden veel duiven gehad. Hij had zeer goede
duiven van toppers uit Nederland en België, zoals duiven van Jan Theelen, Sam de Jong, Carteus, Jef de Ridder en
vele anderen. Op het hok zitten nog nazaten van de duiven van Jan van Beest.
Het seizoen
In 2021 begon Piet het seizoen met 40 oude en jaarlingen, waaronder 8 jaarling paters. Deze doffers zaten tussen
de ‘bejaarde’ duiven. Naast de vliegers heeft Piet 6 kweekduiven, die tegen vliegduiven gekoppeld zitten. Dit zijn
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duiven die hun plaats hebben verdiend door goede prestaties neer te zetten in hun vliegloopbaan. Hierbij zitten
o.a. de 1e nationaal Cahors, de 6e nationaal Narbonne en 14e NPO Orange.
De duiven zijn in de voorjaarsvakantie gekoppeld (eind februari). Elk koppel heeft één jong grootgebracht. Als de
jongen twee weken oud zijn gaan ze met de duivinnen naar de afdeling van de jonge duiven. De vliegers worden
gescheiden ingespeeld. Als de jongen op eigen poten kunnen staan, worden zowel de jonge als de oude duiven
verduisterd. Het hok wordt donkerder gemaakt, maar niet pikdonker. Het is wel zo donker dat hiermee de dag
verkort wordt. Dit deed Piet tot 3 weken voor inkorving van Pau.
Vanaf de start van het seizoen zijn de duiven ingespeeld. Later in het seizoen zijn de duiven per vlucht op een
stand gezet. Zes dagen jongen is de favoriete stand. Een stand van 12 dagen broeden gaat ook prima. De 1e duif
van Narbonne (24e nationaal) is daar een voorbeeld van.
De duiven krijgen voer van Versele Laga. In het vliegseizoen is dat de mengeling Champion Plus. De laatste drie
dagen voor inkorving krijgen de duiven Koopman All-In-One van Beyers. Daarnaast geeft Piet pinda’s van de
notenbar. Over het voer krijgen de duiven lecithineolie. Op zondag krijgen ze Allicine. Op alle andere dagen
hebben ze kruidenelixer Jan Smit in het water.
Voor en tijdens het seizoen worden de duiven regelmatig gecontroleerd door Hans van der Sluis en Stephan
Göbel. Dit wordt afgewisseld met een dierenartsbezoek aan Marco van Doorn (van Heikamp-van Doorn).
Piet geeft de duiven het liefst natuurproducten, maar als het echt moet, krijgen ze een kuur. In het voorjaar heeft
hij nog een kuurtje gegeven voor de koppen.
De puntenpakkers voor het 2e kampioenschap Ochtendlossing en het Criterium der Azen
De eerste wedvlucht die telt voor de kampioenschappen is Barcelona. Op deze Spaanse klassieker pakte Piet beide
aangewezen duiven. Hij draait ze binnen een half uur van elkaar. Het leuke is dat dit ook nog eens een koppel is.
Bij de Marathon Noord is het goed voor de 37e en 47e prijs. Op de nationale uitslag zijn ze terug te vinden op de
327e en 399e plaats tegen 4.838 duiven.
De eerste duif van Barcelona is ‘de 233’ van 2017, een duivin. Haar vader was geleend van Gerrit en Jaco van
Nieuwamerongen, die hem weer hadden gekregen van Koos Steenbeek. De vader van deze doffer won de 1e
nationaal Cahors (‘Boyd’) bij Koos. De moeder van de geleende duif kwam weer uit het oude soort van Gerrit en
Jaco zelf: ‘De 08’ van 1998 was een goede kweker en vlieger en ‘de 241’ was een lijnenteeltproduct naar ‘De
Bonte 49’, één van de beste vliegers en kwekers die de mannen uit Veenendaal ooit hebben gehad. De moeder
van ‘de 233’ komt van broer Hans Westerlaken uit Alblasserdam. In deze duivin zitten duiven van o.a. Bert de
Borst, Jan en Ina Roobol, Rik Ros en Peter Oele. Hans verzamelt graag nazaten van goede duiven van goede
liefhebbers. Dat levert in de nakweek regelmatig goede duiven op.
De tweede Barcelona-duif vloog in 2020 de 43e nationaal Barcelona. Het gaat hier om een doffer, ‘de 445’ van
2014. De vader van ‘de 445’ komt voor een groot deel uit duiven van Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen. Wie
zien meerdere keren het soort van Jo, 1e nationaal Mont de Marsan 2006, terug. En verder ‘De Carteus Giant’ en
‘De Bonte 160’ (6e nationaal St. Vincent) en haar dochter, ‘de 686’, die de 18e nationaal St. Vincent won. Verder
zit er een duivin van Jan van Beest in, die een kopprijs op Bergerac won. De moeder van ‘de 445’ komt voor
100% uit het soort van vader Westerlaken (o.a. Jan Ouwerkerk).
De tweede vlucht van deze
kampioenschappen is Marseille. Op deze
vlucht pakte Piet één aangewezen duif. Dit
was ‘de 762’ van 2019. Hij won de 160e
nationaal tegen 4.310 duiven. In de
Marathon Noord won hij de 16e prijs. De
vader van deze doffer is ‘de 584’ van 2013.
Deze duif won in 2018 de 6e nationaal
Narbonne. Vader en moeder komen van
Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen. In deze
duif zit het ‘Black Giant’-soort van Eyerkamp
en opnieuw Jo. De moeder van ‘de 762’ is
‘de 476’ van 2014. Deze duivin won de 59e
nationaal Narbonne. Ook zij komt van Gerrit
en Jaco. Haar vader is ingeteeld naar de
Carteus Giant met een Eyerkamp-duivin
(kleindochter Red Rising Sun en Kleine
Donkere).
De laatste vlucht die telt voor de
kampioenschappen is Perpignan. Op deze
vlucht pakte Piet wederom zijn beide
aangewezen duiven. In de Marathon Noord goed voor de 4e en 38e prijs. Nationaal wonnen deze duiven de 24e
en 363e prijs tegen 4.873 duiven. De tweede aangewezen duif was Piets 3e duif van de 6 ingekorfde duiven.
De eerste duif was ‘de 392’ van 2016. Zij won in 2018 al de 13e nationaal Perpignan tegen 3.778 duiven. Dit
duivenseizoen won ze de 24e nationaal Perpignan tegen 4.873 duiven en 30e Internationaal tegen 13.274 duiven.
Haar vader is ‘de 584’ van 2013, die de 6e nationaal Narbonne won. Meer info kunt u bij ‘de 762’ teruglezen. De
moeder van ‘de 392’ komt uit de volgende vier grootouders: ‘de 701’ (o.a. 19e en 22e nationaal Cahors) van
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broer Hans Westerlaken, een duivin uit samenkweek met Gerrit en Jaco, een doffer van Jan van Beest en een
duivin van het oude soort van Gerrit en Jaco (dochter ‘08’ van 1998).
De tweede aangewezen duif op de uitslag van Perpignan is ‘de 544’ van 2018. Deze doffer komt ook weer uit de
geleende doffer van het soort van Koos Steenbeek en Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen. De moeder van ‘de
544’ komt van broer Hans Westerlaken. Kortom een volle broer van ‘de 233’ van 2017 van Barcelona.
Tot Slot
Piet Westerlaken uit Veenendaal had een zeer goed jaar. Dit resulteerde in mooie kampioenschappen in de
Marathon Noord en bij de Fondunie 2000. Bij dit laatste samenspel werd Piet 1e in de Super League. Bij de
Marathon Noord werd hij 2e in de Ochtendlossingscompetitie en werd hij de winnaar van Het Criterium der Azen.
Samen met de vaasjes op Narbonne en Perpignan een seizoen om trots op te zijn.
Mede namens Mike, wil ik je nogmaals feliciteren met deze successen. Normaal zeg ik: Tot een volgende keer …
dat geldt voor een nieuwe reportage na een volgend puik seizoen, maar tegen jou zeg ik gewoon: Tot snel !!!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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J.H. (Jan) van ’t Land Naarden wint duifkampioenschap ochtendlossing over 3 jaar 2021
De weersvoorspellingen waren voor 22 augustus bijzonder slecht. Hevige regenbuien met een grote kans op
onweer. Dit had Paul vd Boogaard, mijn vaste metgezel, er doen toen besluiten om zijn fietsvakantie een dag op
te schuiven. Maar om deze dag niet verloren te laten gaan, nam hij de telefoon ter hand en belde hij mij op.
Pieter, wat denk jij ervan om morgen een bezoek te brengen aan Jan van “t Land. Ik vond het prima een idee en
de afspraak met Jan was zo gemaakt. En zo doende gingen Paul en ondergetekende op pad.
Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden in
Europa en vooral beroemd om zijn bijzondere en goed
bewaard gebleven stervorm. De vesting heeft zes bastions,
een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. Er is goed
te wandelen over de verdedigingswerken. Nou beste mensen
van dit alles hebben wij niets gezien. Onze navigatie stuurde
ons naar het buitengebied van Naarden. Hier woont Jan met
zijn Agnes in een woning naast een prachtige boerderij waar
zijn zwager de scepter zwaait. Aangekomen werden we
opgewacht door Jan en het weer viel alles mee. Het zonnetje
was zelfs aanwezig. Zo doende zijn we buiten op het terras
gaan zitten. Even later kwam Agnes met koffie, thee en een
zelf gemaakte taart aangelopen. Met daarbovenop heerlijke,
pasgeplukte grote bramen. Wat een geweldige vrouw.
Jan is via zijn opa in aanraking gekomen met de duivensport.
Als kleine Jan, hij zal 3 of 4 jaar geweest zijn, was hij altijd
bij opa in de buurt. Ook als in het weekend de duiven thuis
moesten komen. Prachtig vond hij dit, Jan was nog fanatieker
dan opa. Nadat opa gestopt was ging Jan in combinatie met
zijn vader vliegen. Dit mocht hij alleen doen als hij zijn
diploma had gehaald. Sinds de jaren tachtig vliegt Jan op de
marathon middaglossingen. Dit met wisselend succes, maar
veelal toch in de kop van de uitslag te vinden.
Maar in 2015 was het Jan Hartog die tegen hem zei “die
middaglossingen zijn wel heel erg makkelijk, je moet het
maar op de ochtendlossing proberen, dan praat je wel anders.
Dit was niet tegen dovemansoren gezegd en Jan ging met
twee duiven meedoen op Barcelona. Dit resulteerde gelijk in
een 25e plaats nationaal ZLU. Een week er op Marseille, een
tiende plaats nationaal ZLU. En lees hieronder, dit is dan weer
de opa van de kampioensduif. Sindsdien doet Jan enkel nog
op de ZLU vluchten mee.
De kampioensduif
Dit is een mooie, niet al te grote witpen duivin die al vanaf 2016 het ringnummer 16-1370657 met zich
meedraagt. Zij is nu al vier keer mee geweest op Barcelona en heeft net zo veel keer met een kopprijs op de
uitslag gestaan. Dit resulteert in de PIPA-ranking de 34e plaats internationaal Barcelona.
De vader van deze super duivin is een zoon van de 10e nationaal Marseille. Dit is er nog één van Jan zijn oude
soort. Deze bestaan uit hoofdzakelijk Lazeroms en Van Wanrooij duiven. De moeder van de 657 is er eentje bij
Corné van Oeveren uit Overberg vandaan. Hierin zit het soort van Jaco van Nieuwamerongen en Piet Heijkamp in
opgesloten. Zij speelde in 2015 de 25e nationaal Barcelona.
Jan speelt zijn duiven op nest. Hij
probeert de bewezen duiven op een
stand te krijgen waarop ze al een keer
eerder op hebben uitgeblonken. Verder is
het maar net hoe het uitkomt.
De accommodatie
Het hok heeft een totale lengte van 14
meter is gemiddeld 2.15 meter diep.
Hierin bevinden zich 28 vliegkoppels.
Daarvan zijn er 1/3 twee jaar of ouder en
de rest bestaat uit jaarlingen. Verder
worden er nog 60 jongen voor eigen
gebruik gekweekt en hooguit 10 voor
bonnen. De jongen worden opgeleerd op
de natour of op de taartvluchten.
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Tot slot
Het was een middag die als het ware omvloog. Normaal gesproken wordt er allen maar op zo’n middag over
duiven gesproken. Maar in die paar uur dat dat wij Jan en Agnes op visite waren kwam de wereld problematiek,
politiek en het geestelijke over de tafel. Heerlijk dat het niet alleen maar over duiven gaat, er is toch nog zoveel
meer wat ons bezig houdt.
Jan en Agnes nogmaals bedankt voor deze fijne middag.
Auteur
Pieter Vreeling
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Cor Schermer. Castricum wint de Toppigeons Supercup 2021
Voor de Toppigeons Supercup tellen de eerste 2 getekenden over de middag- en de ochtendlossingen. Dus in
totaal kan men maximaal 12 duiven laten tellen voor dit kampioenschap.
In de afgelopen jaren waren er altijd wel 1 of 2 liefhebbers die dit voor elkaar wisten te boxen.
Dat 2021 een jaar was waar het moeilijk was om de getekenden te pakken blijkt wel uit het feit dat voor deze
Toppigeons Supercup slechts 2 liefhebbers op elke vlucht een getekende pakten. Beide pakten 8 van de 12
getekenden en allebei op de langere afstand aan de kust in Noord-Holland. Lange tijd stond John Schoemaker uit
Egmond aan Zee bovenaan, maar doordat Cor Schermer uit Castricum op Perpignan 2 getekende duiven draaide,
is hij de overwinnaar van de Toppigeons Supercup 2021.
Cor Schermer
Cor Schermer is geen onbekende voor
Marathon Noord. In het jubileumjaar 2014
won de kaartclub Samira als gastspeler ook
de Supercup, toen dus met de 3e en 4e
getekende van Cor. Toen Cor tijdens het
kaartavondje vertelde dat hij de Supercup
gewonnen had bij Marathon Noord, vlogen
de verhalen over de prijzen en de huldiging
over tafel. De herinneringen worden door de
gastspelers gekoesterd. Zelf won hij dat jaar
het Criterium der Azen en een serie andere
prijzen.
Verder is Cor al een jarenlange trouwe
sponsor met zijn hoveniersbedrijf.
Door het jaar heen
Cor heeft ongeveer een 15 meter hokken
staan. Alle hokken hebben een zogenaamd
natuurdak. Cor is destijds begonnen met
allemaal rennen, maar het hoofdvlieghok is
nu dicht met een ren ervoor. Wanneer hij
tijd heeft, wordt het andere vlieghok ook zo gemaakt, dat de duiven binnen broeden en een ren tot hun
beschikking hebben. Nu broeden ze in de ren en het verschil van prestaties en gezondheid is goed te zien. Vooral
met wisselend weer zoals in 2021.
De duiven hebben normaal gesproken open hok tijdens het seizoen. Na de laatste vlucht gaan de duiven 1 tot 2
keer per week los. Dit houdt hij vol tot na de koppeling van de vliegduiven rond 21 maart. Dan gaan de duiven
dus weer los met een open hok. Cor heeft enorm veel last gehad van haviken en sperwers, dat kostte hem
ongeveer 40 tot 50 duiven per jaar. Na een lezing van Roofvogelexpert en duivenliefhebber Ben de Keijzer is hij
begonnen met het voeren van de kauwen en eksters met eitjes. Tevens laat hij de duiven nu gedurende de herfst
en winter 1x per week trainen en voert hij ze lichter. Met deze aanpassingen is het aantal slachtoffers gedaald
naar een 15-tal per jaar. De avond voor de inkorving van Pau kwam er een buurman naar Cor dat er 4 duiven bij
hem tegen de ramen waren gevlogen. Waaronder zijn 2e en 3e getekende van Pau. Dit met dank aan een
Sperwervrouwtje…
De duiven worden dus rond 21 maart gekoppeld, komen op eieren, welke dan na 3 dagen broeden worden
weggegooid of overgelegd. Dan begint het natuurlijke nestspel en vliegen de duiven op alle neststanden hun
vluchten.
Het is de laatste 2 jaar enorm druk in het bedrijf, dus heeft Cor voor de duiven weinig tijd. De noodzakelijke
dingen worden gedaan. Wel rijdt Cor voor de Pyreneeënclub van Egmond de opleer naar Achthuizen op een aantal
zondagen per jaar. Dit is ontspanning en hij heeft dan altijd duiven mee die een lapje kunnen gebruiken.
De duiven die het deden
Op St.Vincent en Marseille zorgde de 17-175 voor de punten. Op Dax en Perpignan was dat de 17-185. Op Dax
klokte Cor zijn 1e en 2e getekende met slechts een verschil van 6 seconden. De andere 4 puntenpakkers waren:
14-948 op Dax, 17-170 op Barcelona, de 19-471 op Bergerac en de 18-453 op Perpignan.
Alle duiven die wij te zien kregen, zijn sterk, korte voorarmen, enorm zacht en enorm alert op hun omgeving.
Door het Spartaanse leven, verzorging en het open hok, zijn de duiven enorm gehard en alert op hun omgeving.
Ondanks het wisselende weer in 2021 heeft Cor op deze doelmatige hokken een topprestatie neergezet en een
goed seizoen gedraaid. Hij vliegt dus ochtend- en middaglossingen door elkaar met dezelfde duiven.
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Veel duiven stammen af van de Tjeen. Deze doffer van
2001 was in 2003 kampioensduif in Noord-Holland en
heeft dit jaar nog 6 jongen gehad en op het moment
van het bezoek had hij er weer 2 liggen. Het kweekhok
telt al vele zonen en dochters van deze topper. Ook de
17-170, 8e nationaal Barcelona 2020, welke in 2021
ook als 1e getekende op Barcelona de punten pakte, is
een dochter van deze Tjeen.
Deze doffer is niet groot, compact en voor zijn 20 jaar
nog redelijk vitaal. Natuurlijk voel en zien je de leeftijd,
maar met twee jongen in het nest, still going strong.
(hiernaast de Tjeen, eind Augustus 2021)
Wel vindt hij nachtvliegen een groot nadeel van de
sport. Hij zou graag zien dat bij een dergelijke wind de
middaglossingen ook gewoon om 8 of 9 uur in de
morgen worden gelost. Nu knallen de duiven de nacht
in, veelal voorbij het hok en met gevaar voor draden en andere risico’s. Ook is de sportbeleving dan veel minder.
Hij wil een duif graag aan zien komen.
Wij hopen dat de huldiging in 2021 dezelfde indruk zal maken als die in 2014.
Auteur
Arjan van Gent
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Comb. C.J.J. van Wijk (Benschop) winnen weer de Herman vd Velden trofee
Voor de tweede maal in drie jaar tijd mogen Paul v.d Boogaard en ondergetekende een bezoek brengen aan de
Benschopse combinatie C.J.J. van Wijk & Zn. En weer voor het winnen van de Herman v/d Velden trofee. Deze
bokaal wordt sinds 2011 door de naamgever van deze bokaal en tevens medeoprichter van S.M.N. ter beschikking
gesteld. De winnaar is hij, die van St. Vincent (middaglossing) en Barcelona, één van zijn bovenste twee
getekende draait. En daarbij ook nog eens de meeste punten weet te behalen.
De combinatie
De combinatie bestaat uit Cor van Wijk
(84) en zoon Erwin van Wijk (53). Cor en
Erwin spelen vanaf 1994 vanaf het
huidige adres. Maar ten opzichte van drie
jaar geleden doet Miranda tegenwoordig
ook een stevige duit in het zakje. Zij
bestiert een hok met nestduiven en een
hok met een vijftigtal jongen. Beste
lezers, wees eerlijk tegen je zelf, wie van
ons zou op deze manier zijn wens niet in
vervulling zien gaan. Mij is opgevallen
tijdens ons bezoek dat zij minstens zo
fanatiek is als Erwin. Ringnummers en
uitslagen somt zij zo op. Zij zijn lid van
duivenvereniging “De Groene Olijftak” in
IJsselstein. Erwin hanteert hier al
geruime tijd de voorzittershamer. Eén
van de grootste successen van Cor en
Erwin is het winnen van Perpignan 2013.
Dit was met “de 378” uit 2008. Na deze
uitzonderlijk prestatie is deze doffer
gelijk naar het kweekhok gegaan.
De winnende duiven
St. Vincent 17-1083389. Al de gehele ochtend hielden zij het luchtruim in de gaten. Op Compulive hadden zij
gezien dat er twee duiven in de sector 3 waren gemeld. Daar kwam plots een eerste duif uit de lucht vallen. Deze
werd geklokt om 13.47.18 uur. Dit betekende een eerste in de afdeling 7. Vervolgens melde de 17-389 zich om
14.11.13 uur. Zij was als eerst getekende de mand ingegaan, dit op kleine jongen van een dag of vijf. Hierbij had
ze een afstand van 1039 km. weten te overbruggen.
Bij het opwachten van hun favorieten voor deze vlucht was de familie in gezelschap van Wout vd Kreeft. Wout,
een oud duivenmelker, moest een tien jaar geleden zijn duiven op doktersverzoek vaarwel zeggen. De oorzaak
was een duivenmelkerslong. Ondanks dat Wout een echte snelheidsspecialist is geweest en niet gewend was op
het lange wachten, probeert hij toch telkens bij de fam. van Wijk de rust te bewaren en aanwezig te zijn als de
fondduiven thuis moeten gaan komen. Zo ook deze St. Vincent. Erwin was de jonge duiven aan het verzorgen en
opeens hoort hij Wout. Er is er weer één. Hij is zo scherp, hij ziet ze van verre aankomen.
De 17-389 had al eerder van zich doen spreken. Afgelopen jaar vloog ze de 4e van St. Vincent in de afdeling 7 en
de 3e van Bergerac, ook in de afdeling 7. Hierbij werd ze3e beste Marathonduif van Nederland. Helaas is de 17389 nog onderweg van Dax. Waarbij Erwin nog een opmerking maakte dat ze nog maar voor de laatste keer de
baan op moest. Waar heb ik dit meer gehoord, nog ene keer mee en dan mag hij of zij naar het kweekhok. Elke
dag kijken ze nog naar de klep of zij er toevallig nog thuis is gekomen.
Dan nu de klassieker Barcelona. Dat had nog wel wat voeten in de aarde. Er was vogelgriep geconstateerd in
Vleuten. Dit betekende dat er in een straal van tien km. geen duiven vervoerd worden. Benschop en IJsselstein
liggen in die straal van tien km. Maar op de dag van de Barcelona inkorving werd er groen licht gegeven. Vanaf
0.00 uur mocht je gaan rijden met de duiven en dus ook ingekorfd worden. Exact 0.00 uur is Erwin de auto
ingestapt en naar het inkorflokaal gaan rijden. En om 0.30 uur gingen de duiven in de welbekende rietenmanden
van de ZLU. Hierbij is de 15-1503078
“De Henk”weer hun vaandeldrager. “De Henk” is vernoemd naar Henk Renes die ook de kweker is van deze
superduif. Het mooie is dat Henk ook aanwezig was bij zijn aankomst vanuit Barcelona. Het was hun 2e geklokte
duif van Barcelona en is als 57ste op de uitslag van de ZLU geklasseerd. Dit betekende een 7e plaats bij S.M.N..
Hieruit blijkt wel dat er op deze vlucht in het zuiden des lands de duiven gemakkelijker vielen dan in het noorden.
Om precies 10.2921 uur werd hij geklokt en de afstand van 1180 km. was afgelegd met een snelheid van 918
m.p.m.. Hij werd ingekorfd op kleine jongen.
Deze doffer speelde als jaarling speelde hij al de 12e van Albi in afdeling 7 tegen 1037 duiven.
Als 2 jarige speelde hij de 12e van Dax in de afdeling 7 tegen 772 duiven. De 15-078 heeft zijn plaatsje op het
kweekhok meer dan verdient.
De duiven, die het prachtige door Cor zelfgebouwde duivenhok bevolken, zijn deels afkomstig van Martin
Vinkenborg uit Volendam. Martin ging in 2009 over op de dagfond en hier kreeg Erwin lucht van. In dat jaar
hebben Cor en Erwin samen met Cees Galjé en Jozef Poelstra de handen in elkaar geslagen en kochten het totale
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duivenbestand van 150 duiven bij Martin op. Verder zitten er nog natuurlijk de nazaten van “De 378” op het
kweekhok. Namelijk alle jongen die geboren zijn uit “De 378” in de jaren 2013, 2014 en 2015 zijn op het
kweekhok beland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vervolgens het vlieghok volzit met nazaten van deze
beroemde doffer. De andere toppers op het kweekhok komen van Jaap Pauw uit Leusden, van Johan de Hartog uit
Culemborg, First Price Pigeon uit de Bleu Star en van Verweij de Haan en wel uit de Messi. De laatste jaren is er
op verschillende hokken gezocht naar versterking. Dit o.a. bij Piet van
Straaten en Albert Paulisse. Hiervan wordt ook weer veel van
verwacht.
De jonge duiven
De jonge duiven zitten verdeeld in twee groepen. De eerste groep
bestond uit 80 jonge duiven. Daar zijn nu inmiddelss 50 van over.
Deze groep wordt verzorgd door Miranda en gaan mee met het jonge
duivenspel. Daarnaast worden er nog 50 jongen gekweekt voor de
natour. In de prestaties van beide groepen zie je als jaarling geen
verschil.
Voer en medische zorg
Voor het inmanden probeert Erwin ze zoveel mogelijk mee te geven.
Hierbij krijgen ze pinda’s, tovo, snoepzaad, hennip, multimix van de
patagoon en schapenvet met de All in One van de firma Beijers.
Wanneer de duiven thuiskomen vinden water met elektrolyten in de
drinkbakken. De voerbak is dan goed gevuld met de vliegmengeling
van de Patagoon met de eerder genoemde All in One. Een dag na
aankomst wordt er gestart met Travipharma producten zoals Provibav
en Forta-Vita. Enten tegen paratyfus gebeurt in januari nadat er eerst
een kuur is gegeven. Verder wordt er in de winter de verplichte enting
gegeven tegen het paramyxovirus. Tijdens het vliegseizoen wordt er
1x ornispecial gegeven. En voor het inkorven voor de belangrijke
vluchten wordt er een geelpil opgestoken van de firma Travipharma. Al met al een systeem wat voor iedereen is
te bevatten.
Tot slot
Paul en ondergetekende zijn er weer in geslaagd om bij een topliefhebber een avondje te mogen doorbrengen. En
als je zo met elkaar kan filosoferen over onze geliefde hobby dan denk je bij jezelf, kon het altijd maar zo blijven.
Maar iedereen weet dat het ledental schrikbarend snel achteruit gaat. Natuurlijk komt het grotendeels door de
vergrijzing maar ik weet ook zeker dat er onder elkaar ook veel afgunst is. Laten we dat met elkaar zoveel
mogelijk zien te beperken en gun elkaar weer eens wat. Wees eerlijk tegenover je concurrenten maar ook
tegenover je zelf. Als het bij jou niet lukt geef dan niet af op een ander.
Cor en Erwin, bedankt voor de hartelijke ontvangst. We hopen jullie te mogen begroeten op de
kampioenenhuldiging van 23 oktober.
Auteur
Pieter Vreeling
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren

Jaar
2020
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
Harry Hendriks, Vinkeveen
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
Comb. Van Tilburg, Nieuw-Vennep
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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