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Voorwoord
Hoe kijken we terug op het seizoen 2022
Vorig jaar bij de start van het seizoen hadden we te maken met de corona maatregelen. Dit seizoen werden
verschillende delen van Nederland geconfronteerd met uitbraken van de vogelgriep. Hier wordt je niet vrolijk van!
Er zijn zelfs gebieden die 2 keer zijn getroffen door de vogelgriep! Zelf ben ik midden in het marathon seizoen, er
ook mee geconfronteerd. Aangezien we weten dat het programma voor de overnachtspelers in iets meer dan 2
maanden wordt vervlogen kun je wel zeggen dat het een verloren seizoen is geweest zowel voor mij maar ook
voor veel andere liefhebbers.
Er wordt op dit moment samen met de Duitse en Belgische bond gewerkt aan een structurele oplossing in EU
verband. Dat houdt hopelijk in dat postduiven niet langer vallen onder het vervoersverbod bij een vogelgriep
uitbraak. Dit onderwerp wordt zeker een agendapunt voor de najaarsvergadering van het NPO. Want als hier geen
oplossing voor wordt gevonden ben ik bang dat liefhebbers gaan afhaken als zij volgend jaar weer getroffen
worden door de vogelgriep (vervoersverbod). Maar afgezien van deze problemen moeten we niet vergeten dat we
de vluchten van Marathon Noord dit seizoen in zijn geheel, wel hebben kunnen vliegen. Jammer genoeg konden
niet alle liefhebbers, aan het gehele programma van Marathon Noord deelnemen. Aangezien zij in een gebied
woonden waar een vervoersverbod van kracht was tijdens het seizoen.
We kunnen terug kijken op een pittig seizoen, voor zowel de duiven als de liefhebbers. Verder was het jammer
dat de vlucht vanuit st. Vincent, aangepast moest worden naar Bergerac (Libourne) vanwege de slechte
weeromstandigheden. Achteraf was de keuze niet zo gelukkig. De duiven kregen ook op deze vluchtlijn te maken
met slecht weer. De vlucht had over het algemeen een slecht verloop, met vele achterblijvers.
Dat er weer nieuwe vluchtwinnaars en kampioenen zijn opgestaan in 2022 heeft u al op onze site kunnen lezen.
Door verschillende reporters zijn er weer leuke en mooie verhalen geschreven. Waar u zeker ook naar moet kijken
zijn de leuke filmpjes die bij de diverse vluchtwinnaars en kampioenen zijn opgenomen. Iedereen doet dat op zijn
eigen manier, hierdoor krijg je een leuke verscheidenheid aan filmpjes.
We zijn weer trots dat we u een mooi kampioenenboek kunnen aanbieden.
In het boek kunt u in het stille seizoen eens rustig de verhalen van de vluchtwinnaars en kampioenen doorlezen.
Tevens staan ook de vluchtwinnaar(s) van de jaarlingen ringenrace in het boek. Dit jaar was het weer een succes
qua deelname. Volgend seizoen hebben wij op verzoek een kleine wijziging aangebracht in de opzet, in plaats van
4 ringen kunt er 6 voor hetzelfde geld bestellen.
Verder wil ik alle sponsoren, adverteerders en schenkers van de bonnen en late jongen hartelijk bedanken voor
hun bijdrage, want zonder deze steun kunnen we elk jaar niet zo’n mooi prijzenpakket en kampioenenboek
aanbieden. We gaan ervan uit dat de meeste van u aanwezig zullen zijn op zaterdag 22 Oktober in Doetinchem in
de “Kruisberg” (zaal openen om 13.00 uur). Aanvang feestmiddag 14.00 uur. De kampioenen en vluchtwinnaars
zullen dan weer op gepaste wijze worden gehuldigd zoals u van ons gewend bent. Tevens verzorgd de “Kruisberg”
weer een fantastisch warm en koud buffet.
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Fondmatador Herman Brinkman speelde met het “Roze Neusje” 1e SMN Libourne (St. Vincent).
Vanwege de hoge temperaturen werd er besloten om de klassieker St. Vincent te verplaatsen naar Libourne
(Bergerac). Het werd niet een middaglossing, om te voorkomen dat op het heetst van de dag de duiven de
terugkeer zouden moeten aanvangen. Er is na rijp beraad besloten de duiven vrijdag 17 juni om 7.15 uur de
vrijheid te geven. Het werd een zeer zware editie met in afd. 11 slechts 3 duiven boven de 1000 mpm en het
concours werd gesloten zondag rond 12.00 uur.
De winnaar
Herman Brinkman is woonachtig in het Pittoreske Tuk.
Het dorp heeft ruim 1500 inwoners en ligt in de provincie
Overijsel en ligt ten noordwesten van Steenwijk. Men
vliegt hier al jaren in afd. Friesland ’96, waar Herman ook
nog in het afdelingsbestuur heeft gezeten.
Herman had 4 van zijn favoriete duiven klaargestoomd
voor de St. Vincent. Hij had 2 weduwnaars en 2
nestduivinnen mee. De 2 nestduivinnen zaten tussen de
weduwnaars op het hok. Herman had zijn tuinhok na
Limoges (3 juni) op weduwschap gezet, maar wilde 2
duivinnen op kleine jongen spelen op St. Vincent. Dus
bleven ze tussen de weduwnaars zitten met dien
verstande dat hij de 2 duivinnen elke dag 30 km
wegbracht voor training. Dit gebeurde in de middag als de
duivinnen van het nest waren. Deze methode werkte
prima en de doffers die pas op weduwschap zaten hadden
(nog) geen interesse voor de dames. Dit was zelf voor
een ervaren liefhebber als Herman een eyeopener.
Neusje van de zalm!
Herman was hoopvol voor de vlucht en was al vroeg uit
de veren omdat er op de kortere afstanden vrijdagavond
al redelijk wat duiven waren gearriveerd. Het “Rose Neusje” 16-1104949 werd geklokt om 5.08.34 op 1008 km.
Op de meldingssite wist hij gelijk dat het een vroege duif was en ze speelde als zijn eerst getekende 2e Nat.
sector 4 op 1050 duiven en 16e van 12.023 duiven landelijk en het “Rose Neusje” werd de winnares op de eerste
vlucht van SMN 2022. Echt een super prestatie van een liefhebber die bijna alles op de marathonvluchten al
gewonnen heeft in zijn leven. Herman blijft als fenomeen echter bescheiden en dat siert hem.
Deze duivin was niet aan haar proefstuk toe, zo had ze in 2018 al vroeg gespeeld op Limoges en in 2019 vloog ze
3 mooie prijzen bij de eerste 100 nationaal. In 2020 werd ze gespeeld op Barcelona, voor Herman zijn duiven is
dat 1300 km, waarvan akte! Hiervan kwam ze 2 dagen te laat. In 2021 is ze niet gespeeld en nu dus deze
geweldige prestatie op een vlucht onder zeer zware omstandigheden gevlogen. Diep respect voor deze duivin.
Pedigree
De afstamming van het “Rose Neusje” 161104949 is van vaderskant uit de lijnen van
Cor de Heide van de “La Creche” x “Grijs”
en Lady Montauban x Contador van Mees
van Ginkel en zn. De moeder komt uit
Herman zijn Barcelona lijn, “Bonte Kweker”
x “dochter Barcelona 959”. Helaas zijn
zowel de vader als de moeder gestolen
tijdens 2 inbraken op de duivenhokken vlak
na elkaar.
Het “Olie meisje”
Herman zijn tweede nestduivin de 191275244 werd geklokt om 8.57.38 uur en
speelde de 26e Nat. sector 4 op 1050
duiven. Dit is een duivin met een verhaal.
Ze werd vorig jaar als 1e getekende
verspeeld op Agen en werd opgevangen op
een booreiland langs de kustlijn bij Den
Helder. Het “Olie meisje” is uiteindelijk met
een helikopter via de ambulancedienst weer in Tuk beland. En nu beloont ze haar baasje met deze prachtige
prestatie.
Vliegploeg
Herman heeft 30 weduwnaars die hij op klassiek weduwschap speelt en hij houdt ze op het zolderhok boven de
garage. Deze weduwnaars brengen voor de vluchten een ronde jongen groot en dat heeft volgens Herman geen
invloed op de rui. De weduwnaars komen 2 keer per dag los en moeten verplicht een uurtje trainen.
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Op het tuinhok heeft hij 26 koppels nestduiven en tijdens het vliegseizoen mogen ze bijna de gehele dag los.
Vooruit kijken
Voor iemand die al zoveel gewonnen heeft gaf hij aan dat in 2020 toen hij de 1e en 2e Nat. Bergerac speelde
onder dezelfde zware omstandigheden als Bergerac/Libourne en zijn eerste duif meer dan 2 uur los lag, wel zijn
mooiste prestatie was in zijn carrière. Natuurlijk heel snel gevolgd door zijn 5e Nat. en 14e Internationaal
Barcelona in 2001. Maar ook won hij in 2020 1e onaangewezen Nat. Kampioen marathon en 5e Nat. Kampioen
aangewezen van Nederland. Wie kan zo’n conduite staat neerleggen!
Herman heeft nu als ultieme doel om Barcelona te winnen en daar is alles op gericht. Herman zijn vader werd op
hoge leeftijd kampioen van SMN en Herman heeft als doel voor zijn tachtigste op Barcelona mee te strijden om de
ere plek.
Het is Herman gegund en wensen hem en zijn gastvrije vrouw Ria nog veel succes toe.
Auteur
Simon Kuipers

Winnaars Wim van Dorrestein bokaal op St.Vincent bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021
2020
2019
2018
2017

:
:
:
:
:

W.G.H. Peer, Millingen a/d Rijn
A.H. Zoetbrood & Zn, Apeldoorn
Benno Kastelein, Hengelo
H. Gerritsen, Woerden
J. Mazee, Ens

Uitslag Libourne (St. Vincent) 2022
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
Herman Brinkman
R. Timmermans
Jay Lissenberg
Martien van Houten
Comb.Niks
Robin Bakhuis
Amanuel Oz
Jan Willems
Comb. Rekker-Westra
Gerard Kok
John Aretz
Fons Borgers
Henk van der Wielen
H. Borgelink
A.G.van Blitterswijk
Comb. Seelen
Team Polman
W. van Zelst
Simon Kuipers
N.J.Tetteroo
W.G.H. Peer
G .J.Eggink
Gurbe van der Schaaf
Arjan van Bekkum
Henri Pander

Woonplaats
Tuk
Schellingwoude
Utrecht
Ijsselstein
Westerhaar
Westerhaar
Hengelo
Nijverdal
Berlikum
IJsselmuiden
Steggerda
Huissen
Boven-Leeuwen
Denekamp
Elst
Borne
Beek
Purmerend
Oudega
Purmerend
Millingen ad Rijn
Laren (gld)
Emmen
Geldermalsen
Balk

Afstand Get Ringnr
Aankomst Snelheid
Punten
1008302 1
6-1104949
05:08:34 1.076.594 1.000,00
931012 1
8-1758013
22:30:07 1.017.364
999,99
909851 2
9-1493059
22:45:48
992.204
999,97
899099 1
0-1322602
23:46:40
980.479
999,94
994900 1
7-1807653
06:36:04
971.519
999,90
994990 1
9-1352969
06:55:54
953.147
999,85
985469 2
9-1316625
06:48:18
950.949
999,79
979887 2
7-1732764
06:44:48
948.757
999,72
1037429 1
9-4201928
07:48:10
946.407
999,64
980081 2
0-1105334
06:50:53
943.399
999,55
1011776 1
9-4205365
07:27:23
940.850
999,45
919445 2
8-1665565
05:53:25
936.843
999,34
902489 2
9-1472476
05:41:35
930.793
999,22
1002512 1
7-1716973
07:32:41
927.660
999,09
909657 1
9-1225868
05:57:36
922.937
998,95
985302 2
8-1522424
07:35:36
909.276
998,80
926356 2
7-1018041
06:51:36
891.059
998,64
942776 2
9-1540870
07:12:29
889.002
998,47
1037100 2
8-1431131
09:04:44
884.344
998,29
943794 1
9-1540843
07:50:42
859.010
998,10
918089 1
9-1470402
07:34:41
847.975
997,90
961024 1
9-1390207
08:27:54
846.043
997,69
1031160 1
8-1452358
09:55:00
843.136
997,47
893347 1
0-1046318
07:18:44
837.460
997,24
1001382 2
9-4202330
09:28:16
837.088
997,00
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Attractie 1 Libourne (St.Vincent)
Nr.
1

Naam
Herman Brinkman

Woonplaats
Tuk

2

Martien van Houten

Ijsselstein

3

Comb.Niks

Westerhaar

4

Robin Bakhuis

Westerhaar

5

Comb.Rekker-Westra

6
7
8
9
10

Bedrag

Nr.

€ 450

11

Naam
Gurbe v.d. Schaaf

Woonplaats
Emmen

Bedrag
€ 50

€ 350

12

Arjan van Bekkum

Geldermalsen

€ 50

€ 250

13

Hommes en Co

Lutjewinkel

€ 50

€ 150

14

Jan Willems

Nijverdal

€ 50

Berlikum

€ 150

15

Comb.Steenbeek&Zn

De Bilt

€ 50

John Aretz

Steggerda

€ 100

16

J.Hommes en Znn

Akersloot

€ 50

H. Borgelink

Denekamp

€ 100

17

T. Koele & Zn

Wezep

€ 50

A.G.van Blitterswijk

Elst
Purmerend
Millingen a.d.Rijn

18
19

Gaanderen

N.J.Tetteroo
W.G.H. Peer

€ 100
€ 100

Hans Radstaak

20

Veenendaal
Didam

€ 50
€ 50

€ 100

TEAM van Ginkel
G.A.M.Tiemes

€ 20

Attractie Libourne (St.Vincent)
Nr.
1

Naam
Jan Willems

Woonplaats
Nijverdal

Bedrag

2

Gerard Kok

IJsselmuiden

3

Fons Borgers

Huissen

4

Henk van der Wielen

Boven-Leeuwen

5

Comb. Seelen

Borne

6

Team Polman

Beek

7

Simon Kuipers

Oudega

€ 100

Nr.
8

Naam
Gebr Limburg

Woonplaats
Zuidveen

€ 250

9

Comb. van den Berg

Utrecht

€ 100

€ 150

10

J. Bruins

Ulft

€ 100

€ 100

11

L.Roodbeen

Renkum

€ 50

€ 100

12

Wolff-Sellies

Wezep

€ 50

€ 100

13

J.D Bosma

Augustinusga

€ 42

€ 350

Bedrag
€ 100

Gewonnen extra prijzen Libourne (St.Vincent)
Nr.
1

Prijs
Wim van Dorrestein bokaal
Doos bloembollen

Winnaar
Herman Brinkman, Tuk
Herman Brinkman, Tuk

Aangeboden door
Timmerbedrijf G&H van den Berg
Louis Vollebregt

2
3

Vlees pakket
Travi-basic pakket

R.Timmermans, Schellingwoude
Jay Lissenberg, Utrecht

Slagerij v.d. Bovenkamp
Travipharma BV

4
5

Vispakket
BLT product

M. van Houten, Ijsselstein
Comb. Niks, Westerhaar

Louw van den Berg
Bio Lugecol Team

10

Versela Laga pakket

Gerard Kok, Ijsselmuiden

Versele Laga NV

Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule

1

Herman Brinkman, Tuk ontvangt een bedrag van 933,33 euro
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Robin Bakhuis wint met zijn blauwe doffer de 970 loodzware Cahors
Mike kwam me op woensdag ophalen om richting Twente te gaan naar Westerhaar waar we een afspraak hadden
met Robin Bakhuis. Winnaar van Cahors niet alleen bij SMN maar de snelste duif van het gehele nationale
concours.
Robin woont in een vrijstaande woning samen met
Sabine en hun pitbull, die gelukkig die avond rustig
binnenbleef. Na een kop koffie en een lekker stuk
taart zijn we gestart om wat op papier te krijgen
voor ons verslag. Robin woont naast zijn neef Joey
en vlakbij zijn oom en ze hebben samen een flinke
lap grond waar verschillende hokken op staan die
door hen zelf zijn getimmerd. Robin is timmerman
en deelt zijn hobby met Gert een oom van hem en
Joey die naast hem woont. Het gazon was strak
onderhouden en het is een heerlijke plek om
postduiven te hebben. In zijn naaste omgeving zijn
diverse goede vlieghokken op verschillende
disciplines, ze helpen elkaar maar ze dagen elkaar
natuurlijk ook uit, een fanatiek clubje jonge
duivenmelkers die elkaar motiveren om het beste uit
hen zelf en hun duiven te halen.
Op zaterdag 9 juli werden op het erf bij Robin de
duiven verwacht van drie verschillende vluchten,
Robin was nog wat aan het rommelen in de hokken
toen er een kreet van buiten kwam. Dat betekende
een aankomst van een duif. Een duif van Quievrain kon nog niet en een duif van Barcelona zou toch echt te gek
zijn, het was hun eerste getekende van Cahors de ‘970’. Dat was even schrikken, ze wisten meteen dat ze
steenvroeg zaten want op dat moment was er in Nederland nog geen melding van Cahors dus dat gaf een
bijzondere aparte spanning. Het eerste uur kwam er in de sector geen duif bij, om 11.49 kwam er dan eindelijk
een 2e melding en wel uit Ulft een duif van William Besselink die 60 km dichterbij woont (en overigens heel knap
3 uit 3 pakt). Nog weer een uur later volgt Benno Kastelein met de derde melding in de Sector, dat het een hele
zware vlucht werd konden we toen al wel voorspellen zeker met die temperatuur en noordwestenwind. Hun
blauwe topper de ‘970’ heeft het hem geflikt, voor het eerst op een nest op een jong van 6 dagen, voorheen was
het een weduwnaar maar Robin heeft zijn vliegduiven nu allemaal op nest zitten. Het voordeel is dat hij ze
gezamenlijk tweemaal daags laat trainen.
Met de gehele verzorging is hij dagelijks een uur of zes bezig. De ‘970’ had een pen gestoten en was overigens nu
alweer lekker strak. Hij gaat echter niet meer mee op de vluchten en mag vanaf nu voor het nageslacht zorgen.
De 970’ had nog geen naam, broer Robin werd geopperd want deze blauwe iets gehamerde kanjer is zoals u
wellicht al wel weet een zus van ‘Robin’ die bij
Harold Zwiers in den Ham ook al een 1e nationaal
vanaf Bergerac wist te winnen. Twee nationale
winnaars uit hetzelfde koppel is natuurlijk uniek en
dan moeten het wel bijzondere ouders zijn. De
moeder komt van Appie Pas en daar zit veel Beens
in uit de lijn van Mr. Gijs. De vader heeft Robin
gekregen van Egbert en Edwin Wiersma. Deze doffer
is volgens ons een onwaarschijnlijke witte raaf. De
Wiersma doffer vloog zelf bij Robin in 2017 met 2
nachtelijke aankomsten een 3e en 28e nationaal.
Maar wat een geweldige postduif is dit, we hebben
zelden zo’n kanjer in de handen gehad. Een atleet
waar alles aan klopt, eentje met nog van die
ouderwetse noppen echt een prachtdoffer met
geweldig bloed in de genen.
Robin voert zijn duiven Beijers voer, long distance
en zoontjes mengeling, verder is hij niet van de
pinda’s en de duiven krijgen wekelijks LTW van
Gert-Jan Beute in het drinkwater. Deze zaterdag zal
bij hun de boeken ingaan als twee uitersten. Aan de
ene kant is dat natuurlijk met hun 1e getekende duif
een 1e nationaal draaien met een enorm
voorsprong. Aan de andere kant is dat ook het gemis nog van verschillende fijne overjarige postduiven van
Cahors en Barcelona. Hopelijk zijn er nog een paar nagekomen en valt het aantal lege schappen mee.
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Robin en Gert bedankt voor jullie gastvrijheid en het gezellige, leuke gesprek. Veel succes verder dit seizoen en
op naar Bergerac. En wie weet wat er dan nog kan en mag gebeuren. Dus mannen gas dr. op en tot 22 oktober in
Doetinchem bij de huldiging.
Auteurs
Patrick Sticker en Mike Freriks

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

G. Hamstra en Zn, Harderwijk
Cor van Oudshoorn, Gouda (Bergerac 1)
Gebr. Jacobs. Nes a/d Amstel
Piet van Straten, Vianen
Arie van der Meer en Zn, Utrecht

Uitslag Cahors 2022
Pos Naam
1 Robin Bakhuis
2 Willem de Bruin
3 A. Pastor
4 D.Kreileman
5 W.B.G. Besselink
6 Team Pieper
7 Bas Jansen
8 A.J. Kok
9 J. Bruins
10 Piet van Straten
11 C. van Wijk en Zn
12 M.J.H. Broekhoff
13 Team Pieper
14 Martin Wijtman
15 Jan Willems
16 Martien van Houten
17 Wim & Michel Evers
18 Wolff-Sellies
19 W.G.H. Peer
20 Ad van Heijst
21 Jaap Mazee
22 Theo Wijfjes
23 M & S Willemsen
24 Martin Wijtman
25 W . van Zelst

Woonplaats

Afstand Get Ringnr

Westerhaar
Noordwijkerhout
Amsterdam
Nieuwleusen
Ulft
Rheden
Zutphen
IJsselmuiden
Ulft
Vianen
Benschop
Katwijk aan Zee
Rheden
Bodegraven
Nijverdal
Ijsselstein
Didam
Wezep
Millingen a.d.Rijn
Wychen
Ens
Nieuwveen
Doetinchem
Bodegraven
Purmerend

1024573
953938
978792
1028765
960943
961914
980380
1017674
960778
936944
936759
947470
961914
939077
1010067
940922
957901
1008900
948119
934431
1020888
954191
965634
939077
988921

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

9-1352970
9-1608088
0-1375672
9-4741581
0-1277218
9-1451967
8-1818493
0-1105214
9-1441412
6-1546016
9-1488328
0-1424902
9-1451919
8-1066139
7-1732764
0-1322689
6-1273728
9-1401049
9-1470402
8-1693576
0-1109139
9-1688453
9-1435917
9-1775863
9-1540870

Aankomst Snelheid

Punten

10:43:23 1.122.964 1.000,00
999,99
11:26:39
998.208
999,97
12:01:08
988.546
999,94
12:57:30
983.053
999,90
11:49:24
982.158
999,85
12:04:42
968.013
999,79
12:38:14
954.389
999,72
13:30:35
942.655
999,64
12:42:10
931.739
999,55
12:17:13
931.151
999,45
12:20:35
927.865
999,34
12:39:34
921.143
999,22
13:02:05
915.165
999,09
12:40:26
912.219
998,95
13:59:53
910.887
998,80
12:46:02
909.072
998,64
13:05:51
908.092
998,47
14:02:29
907.706
998,29
12:56:20
907.002
998,10
12:44:48
903.880
997,90
14:24:13
900.877
997,69
13:13:34
898.006
997,47
13:27:29
897.027
997,24
12:58:55
896.129
997,00
13:56:39
894.419
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Attractie 1 Cahors
Nr.

Naam
Robin Bakhuis

Woonplaats
Westerhaar

Bedrag

Nr.

1

€ 450

11

Naam
W . van Zelst

Woonplaats
Purmerend

2

A.J. Kok

IJsselmuiden

€ 350

12

Aart Hup

Oene

€ 50

3

J. Bruins

Ulft

€ 250

13

H. Boertje

Westerhaar

€ 50

4

C. van Wijk en Zn

Benschop

€ 150

14

Theo Wijfjes

Nieuwveen

€ 50

5

M.J.H. Broekhoff

Katwijk aan Zee

€ 150

15

A. Jochemsen & Znn

Bennekom

€ 50

6

Jan Willems

Nijverdal

€ 100

16

P. Wanders

Loil Didam

€ 50

7

W.G.H. Peer

Millingen a.d.Rijn

€ 100

17

Eddy Bloemen

Staphorst

€ 50

8
9

Jaap Mazee

Ens
Doetinchem
Bodegraven

18
19

Bovenkerk

M & S Willemsen
Martin Wijtman

€ 100
€ 100

O. Pals

20

Nieuwleusen
Elburg

€ 50
€ 50

€ 100

D.Kreileman
Gebr. Van Deutekom

10

Bedrag
€ 50

€ 20

Attractie 2 Cahors
Nr.
1

Naam
Willem de Bruin

Woonplaats
Noordwijkerhout

Bedrag
€ 350

2

Bas Jansen

Zutphen

€ 250

3

Piet van Straten

Vianen

4

Martin Wijtman

5

Martien van Houten

6

Wim & Michel Evers

Didam

€ 100

7

Wolff-Sellies

Wezep

€ 100

Nr.
8

Naam
Ad van Heijst

Woonplaats
Wychen

Bedrag

9

Theo Wijfjes

Nieuwveen

€ 100

€ 150

10

W.G.H. Peer

Millingen adRijn

€ 100

Bodegraven

€ 100

11

C & G Koopman

Ermerveen

€ 50

Ijsselstein

€ 100

12

Henk van der Wielen

Boven-Leeuwen

€ 50

13

Comb.Steenbeek&Zn

De Bilt

€ 42

€ 100

Gewonnen extra prijzen Cahors
Nr.
1

Prijs
Kristallen bokaal

Winnaar
Robin Bakhuis, Westerhaar

Aangeboden door
Mierel Schilderwerken

Doos bloembollen

Robin Bakhuis, Westerhaar

Louis Vollebregt

2

Vlees pakket

Willem de Bruin, Noordwijkerhout

Slagerij v.d. Bovenkamp

3

Travi-basic pakket

Arie Pastor, Amsterdam

Travipharma BV

4

Vispakket

D.Kreileman, Nieuwleusen

Louw van den Berg

5

BLT product

W.B.G. Besselink, Ulft

Bio Lugecol Team

10

Versela Laga pakket

Piet van Straten, Vianen

Versele Laga NV

Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule

8

A.J. Kok, IJsselmuiden ontvangt een bedrag van 933,33 euro
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Prachtige overwinning voor Harold Zwiers met New Red Japie vanaf Bergerac.
De laatste middaglossing vlucht vanaf Bergerac is een prooi geworden voor Harold Zwiers. Hij wist zijn 2e
getekende de 20-1191415 al om 09.32 te constateren. Hiermee pakt hij de overwinning bij Marathon Noord en is
hij de 3e in Sector III. Inmiddels is deze knappe rode doffer omgedoopt van goede jaarling naar New Red Japie.
6x mee op de overnacht en 6x prijs. Vorig jaar als jaarling al 16e nationale asduif met 3 prijzen en nu dit jaar
opnieuw 3 prijzen. In de diverse duifcompetities zal de New Red Japie dan ook hoog eindigen.
Harold nog aan u voorstellen ga ik niet meer doen. Er zijn al
vele verslagen over hem en de prestaties van zijn duiven
geschreven. In de ruim 20 jaar dat Harold zich
gespecialiseerd heeft op de marathon heeft hij een unieke
erelijst op kunnen bouwen. Hij behoort dan ook al jaren tot
de absolute top van Nederland. Series kopduiven,
overwinningen en talrijke kampioenschappen wist hij al op
zijn naam te schrijven. Als u meer wilt weten hierover dan
zou ik zeggen neem de tijd en ga er rustig voor zitten en
kijk bijvoorbeeld op www.marathonduivenjournaal.nl Het
enige wat u hoeft te doen is zoeken op de naam van Harold
Zwiers en dan wens ik u alvast veel leesplezier.
Elk jaar is anders
Na de 2 topseizoenen 2020 en 2021 is Harold het seizoen
2022 gestart met een grote vliegploeg duiven (+/- 200).
Vanaf het begin van het seizoen zijn de duiven wekelijks
mee geweest om zo veel mogelijk kilometers te maken. De
duiven zijn bijvoorbeeld ook gespeeld op Melun (502 km).
Dit jaar heeft Harold een keer of 4-5 hiervoor in Hank
ingemand.
Over de start van het marathon seizoen was Harold best te
spreken Hij startte het middaglossing seizoen op Limoges
met de 8e, 9e en 11e tegen 1.883 duiven en 21 van de 27
duiven in de prijzen. Daarna volgde Libourne (Bergerac)
met een 6e en de 24e tegen 2.796 duiven en 11 van de 16
duiven in de prijzen. Toch was het allemaal net even minder
dan de voorgaande topjaren. Niet de echte vorm op de
hokken en zeker ook het verlies van verschillende topduiven zorgden voor een aantal ‘mindere’ vluchten. Het was
even ploeteren zoals Harold het zelf zegt. Wat er precies voor zorgde dat de duiven zich niet voor de volle 110%
gaven weet Harold niet. Maar de duiven even terugnemen en van totaal weduwschap weer op nest brengen om
vervolgens weer opnieuw op te bouwen heeft de duiven goed gedaan. Met in ieder geval een prachtige afsluiter op
Bergerac tot gevolg. Het heeft hem ook doen nadenken over de te volgen strategie voor 2023. De planning nu is
dat volgend jaar alles op nest gespeeld gaat worden en de vluchten uitgezocht worden. Op deze manier hoopt
Harold dan te pieken en te komen tot top prestaties. Even iets over het voeren van de duiven. De duiven krijgen
voer van het merk Beyers. Hoe en wat Harold precies voert is echter elke dag weer anders. Elke vlucht is anders
en of je met de voorbereiding bezig bent of opbouwt naar een vlucht toe of juist weer de duiven terug wilt nemen,
meer of minder wilt laten trainen is hierin bepalend. Harold mengt overigens diverse mengelingen door elkaar en
de hoeveelheid Paddy kan behoorlijk verschillen.
New Red Japie
Terug naar de nieuwe topper op het hok van Harold. Het
is een hele bijzondere duif, zijdezacht, weegt niks en valt
altijd op in zijn strakke pak. Kijken we naar de
afstamming dan zien we dat hij hoofdzakelijk komt uit
zijn eigen stam duiven. Lijn rode Jan Theelen met
kruising Arjan Beens. Het is niet altijd zo makkelijk maar
het kopvliegen is ook geen wonder. Het zit gewoon aan
alle kanten in de genen. De vader is een laat jong van
2018 (18-761) speciaal gekweekt uit de 16-670 welke
weer komt uit samenkweek met Jelle Jellema: Jelleman x
Rode Diamantje. De moeder van de 18-761 is de kras
duivin 14-505 een lijnen teelt product naar Rooie Japie
met als vader Red Thunder en moeder Rooie Annie.
Kijken we naar de moeder van New Red Japie dan komt
deze uit New Hope One x 14-241 afkomstig van Arjan
Beens. New Hope One is een zoon van Zwart Goud x
Inteelt Kuif. Zwart Goud van Jelle Jellema behoeft ook
geen verdere introductie. De inteelt Kuif is een
superkweekster en is een dochter van Rooie Japie (komt uit het stamkoppel van Harold zijnde 1336 x Morsie) x
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zijn eigen moeder Morsie. De 14-241 komt uit de goede oude lijnen van Arjan Beens. De ouders waren niet alleen
zeer goede vliegers maar blijken ook zeer goed te vererven.
Tot slot.
Bergerac korfde Harold een grote ploeg duiven in. Ook de Narbonne duiven en de Perpignan ploeg mocht als
afsluiter mee naar Bergerac. Het moest de afsluiting worden van een seizoen waarin de echte vorm maar niet
wilde komen en hij teveel goede duiven verspeelde. Het seizoen wat goed begon en vervolgens al ploeterend toch
meer dan goed werd afgesloten met 50 prijzen van zijn 94 gezette duiven. Bergerac levert hem bovendien een
prachtige overwinning op bij Marathon Noord. 22 oktober mag hij weer plaats nemen op het hem zo bekende
podium bij de Kruisberg in Doetinchem. Harold het was weer gezellig. Tot de volgende.
Auteur
Mike Freriks

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

Comb. Ter Beek, Biddinghuizen
Harold Zwiers, Den Ham
H.Hanssen, Erlecom
Bennie Homma, Balk
Henk de Bree, Soest

Uitslag Bergerac 2022
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
H Zwiers
G .J.Eggink
Robin Bakhuis
H. Boertje
M.A. de Groot
Comb. van der Plas
J.G.J. Goossens
J. Bruins
Comb. van der Plas
Comb.Steenbeek&Zn
W. te Vruchte
J.Hommes en Znn
Hessel Wouda
A.G. v.d. Walle
Tony Berlijn
J.G. Wiering
Martien van Houten
Robin Bakhuis
Coen Brugman
Gebr Limburg
N. Rimmelzwaan
Paul v.d. Boogaard
Wilbert Kuijer
Team Pieper
T. Maassen

Woonplaats
Den Ham
Laren (gld)
Westerhaar
Westerhaar
Nieuwegein
Rijnsburg
Lintelo/Aalten
Ulft
Rijnsburg
De Bilt
Lichtenvoorde
Akersloot
Kootstertille
Beerta
Kampen
Veenhuizen
Ijsselstein
Westerhaar
Luttelgeest
Zuidveen
Alphen ad Rijn
Kamerik
Huizen
Rheden
Amersfoort

Afstand Get
958997
2
927122
1
961094
1
960853
1
873675
2
873495
1
905492
1
898139
1
873495
2
883538
2
912033
1
918889
2
1021374
1
1048190
1
949763
1
1011865
2
872298
2
961094
2
969395
1
977097
2
872014
1
877069
1
904441
2
897502
1
893771
1

Ringnr
Aankomst Snelheid
0-1191415
09:32:08 1.261.617
0-1228494
09:37:22 1.211.342
9-1352969
10:05:28 1.211.260
7-1861041
10:12:54 1.199.717
0-1322314
09:57:41 1.111.994
9-1593995
10:01:56 1.105.783
6-1260780
10:35:25 1.099.656
9-1441412
10:44:39 1.078.651
0-1425745
10:28:29 1.069.826
9-1481215
10:38:14 1.069.357
0-1282873
11:18:16 1.052.813
9-1566017
11:27:18 1.049.780
8-1392944
13:07:12 1.047.344
5-1137425
13:35:36 1.044.430
9-1269274
12:03:59 1.041.425
0-4755613
13:05:11 1.039.748
0-1326469
10:52:59 1.037.233
9-1352965
12:18:54 1.036.891
9-4205113
12:27:35 1.036.122
9-4738816
12:36:37 1.034.385
9-1661298
10:56:28 1.032.621
9-1696917
11:01:37 1.032.296
1-1053968
11:28:47 1.031.527
1-1709126
11:22:06 1.031.493
0-1345817
11:20:14 1.029.413

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
Robin Bakhuis

Woonplaats
Westerhaar

2

H. Boertje

Westerhaar

3

Comb. van der Plas

Rijnsburg

4

J. Bruins

Ulft

5

Hessel Wouda

6
7
8
9
10

Bedrag

Nr.

€ 450

11

Naam
T. Maassen

Woonplaats
Amersfoort

Bedrag
€ 50

€ 350

12

H van't Goor

't Harde

€ 50

€ 250

13

Ad van Heijst

Wychen

€ 50

€ 150

14

G.A.M.Tiemes

Didam

€ 50

Kootstertille

€ 150

15

C. van Wijk en Zn

Benschop

€ 50

A.G. v.d. Walle

Beerta

€ 100

16

Heezen Goossens

Beltrum

€ 50

Tony Berlijn

Kampen

€ 100

17

F.P. Brukman

Soest

€ 50

Coen Brugman

Luttelgeest
Alphen ad Rijn
Kamerik

18
19

Utrecht

N. Rimmelzwaan
Paul v.d. Boogaard

€ 100
€ 100

P.B.van Vliet

20

Huissen
Wezep

€ 50
€ 50

€ 100

Eef van Aalten
T. Koele & Zn

€ 20

Attractie 2 Bergerac
Nr.
1

Naam
H Zwiers

Woonplaats
Den Ham

Bedrag

8

Naam
Gebr Limburg

Woonplaats
Zuidveen

2

Comb. van der Plas

Rijnsburg

€ 250

9

Gerard Schalkwijk

Lopik

3

Comb.Steenbeek&Zn

De Bilt

€ 100

€ 150

10

Coen Brugman

Luttelgeest

4

J.Hommes en Znn

Akersloot

€ 100

€ 100

11

Team Polman

Beek

5

J.G. Wiering

Veenhuizen

€ 50

€ 100

12

Kaptein&Soeterbroek

Akersloot

6

Martien van Houten

Ijsselstein

€ 50

€ 100

13

G.A.M.Tiemes

Didam

7

Robin Bakhuis

Westerhaar

€ 42

€ 100

€ 350

Nr.

Bedrag
€ 100

Gewonnen extra prijzen Bergerac
Nr.
1

Prijs
Kristallen bokaal
Doos bloembollen

Winnaar
Harold Zwiers, Den Ham
Harold Zwiers, Den Ham

Aangeboden door
Rinus Stucadoor
Louis Vollebregt

2
3

Vlees pakket
Travi-basic pakket

G.J. Eggink, Laren
Robin Bakhuis, Westerhaar

Slagerij v.d. Bovenkamp
Travipharma BV

4
5

Vispakket
BLT product

Henk Boertje, Westerhaar
M.A. de Groot, Nieuwegein

Louw van den Berg
Bio Lugecol Team

10

Versela Laga pakket

Comb.Steenbeek & Zn, De Bilt

Versele Laga NV

Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule

8

Harold Zwiers, Den Ham ontvangt een bedrag van 933,33
euro
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Combinatie C.J.J. van Wijk (Benschop) winnen jaarlingen ringenrace Marathon Noord 2022
Voor de derde keer in vijf jaar tijd mogen ondergetekende, samen met medebestuurslid en vriend Paul van de
Boogaard een bezoek brengen aan deze ongekend succesvolle combinatie. In 2018 en 2021 winnen zij bij SMN de
Herman vd Velden trofee. Daar wordt nu weer een prijs aan toegevoegd
Wat naar ik hoop ooit een klassiek
onderdeel zal gaan worden in de
competitie van SMN, werd de
jaarlingenrace vanuit Bergerac dit jaar
voor de tweede keer gehouden. Nadat
vorig jaar de comb. Bosch & Prattenburg
uit Veenendaal met de eer gingen
strijken, is het nu de combinatie C.J.J.
van Wijk die bovenaan de uitslag te
vinden zijn. De combinatie bestaat uit
Cor (85) en Erwin (54). Daarnaast is en
moet zeker vermeld worden Miranda, de
vrouw van Erwin. Zij draagt de zorg
over de tachtig jonge duiven die de
combinatie voor zichzelf kweekt. Zij is
daar vrij fanatiek in. Bij ons gesprek
geeft ze aan dat de jongen moeten
luisteren en daar doet ze dan ook alles
aan.
De winnende duif
De winnende duif is een kras duivin die het ringnummer 21-1733163 met zich meedraagt. Deze duivin heeft als
vader de 19-1488412. Hij komt weer uit de eerste nationaal Perpignan 2013 en uit de 1e nationaal Dax sector 3
2018 van Ton den Braven. Uit de samenkweek van deze twee topduiven is er 1 naar het kweekhok van onze
hoofdrolspelers gegaan en de ander is naar Ton den Braven gegaan.
De moeder van de 21-163 is de 18-1525857. Zij komt weer uit de De Deugniet van Harold Zwiers. Hij vloog o.a.
zelf een 1e op Montauban NU en is vader van een behoorlijk aantal topduiven. Zeker een vermelding waardig is
dat een zoon van De Deugniet duifkampioen is geweest bij SMN. De moeder van de 18-857 komt bij R & M Tekin
vandaan. Het betreft hier de 16-1884927 en is een dochter van de Sultan (1e nat. Perpignan 2016 en First Lady
2e intern. Perpignan. Het moge duidelijk zijn dat een duif met zo’n afstammeling het vertrouwen krijgt om een
speciale ring omgeschoven te krijgen.
Deze kleine, maar perfect gebouwde duivin is ingevlogen op weduwschap. Hierbij heeft ze een eendaagse
fondvlucht en Ruffec als generale repetitie gehad. Op 10 juli is ze gekoppeld, legde na 5 dagen haar eerste ei en
werd zodoende ingekorfd voor Bergerac op 10 dagen eieren. Op de dag van thuiskomst had Erwin een liefhebber
die bij hen in de vereniging had ingekorfd aan de telefoon. Deze liefhebber had er een gedraaid maar kon zijn duif
niet vinden. Op dat moment kwam de 163 aangevlogen. Het duurde toch zeker een minuut voordat deze duivin
over de antenne was gegaan. Er werd geklokt om 9.00.46 uur en dat betekende dat zij de 868 km. met een
snelheid van 1190 m.p.m. had overbrugd.
Op weg naar nog beter
De bovengenoemde combinatie heeft in de afgelopen jaren heel wat overwinningen op hun naam mogen
schrijven. Bij onze vraag, wat is nu voor jullie een goede ZLU-duif. Het antwoord moet hij ons schuldig blijven.
Zijn uitleg daarbij is, het is voor ons in Benschop moeilijk om op de dag van lossing een duif te krijgen. Dus moet
zo’n duif overnachten. Lukt dit wel, dan hebben ze wind mee gehad. Hebben ze wind mee vanuit Agen lukt mij dat
omdat ik ook goede eendaagse fondduiven in mijn hokken heb zitten. Dit lukt natuurlijk niet op Barcelona. Dit is
weer een heel andere duif, zeker ook nog als ze tegenwind hebben. De duif die op Agen wint zal dit niet op
Barcelona doen. Erwin is erachter gekomen dat de resultaten op de echt zware fondvluchten zijn duiven iets te
kort komen. Dit is de reden dat Erwin in zijn omgeving is gaan kijken, waar hij zich hierop kan versterken. Met
deze liefhebbers gaat hij duiven ruilen. Met deze duiven en met zijn eigen soort probeert hij zijn eigen stam op te
bouwen.
Ook probeert hij duiven uit bij de combinatie Metzke/van Wijk. De helft van deze combinatie is Ruben, de zoon
van Erwin en Miranda. Erwin staat deze combinatie met raad en daad bij. Dit betekent in de praktijk o.a. advies
bij de verzorging, de kweek en het toewerken naar een bepaalde vlucht toe. Dit heeft er al toe geleid dat deze
nieuwkomers op de marathon dit jaar al het 4e onaangewezen kampioenschap in het inkorfcentrum hebben
gewonnen.
Voer en medische verzorging
Net als in de afgelopen jaren probeert Erwin de ingekorfde duiven zoveel mogelijk reserves mee te geven. Hierbij
krijgen ze pinda’s, tovo, snoepzaad, hennip, multimix van de Patagoon en schapenvet aan het voer toe te voegen.
Dit voer komt van de firma’s Beijers (All in One) en het vlieg- en kweekvoer van de Patagoon. Wanneer de duiven
thuiskomen van de vlucht worden er producten van de firma Travipharma gebruikt om de duiven weer in conditie
te krijgen. Denk hierbij aan Forta-Vita en Provibac. Over het voer worden 1x in de week eiwitten gestrooid en
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minimaal 1x in de week knoflookolie met een mineralenmengsel of biergist. Enten tegen paratyfus gebeurt in
januari nadat er een kuur tegen paratyfus is gegeven. In de winter wordt er ook nog aandacht besteed aan de
verplichte enting tegen het paramyxovirus. De combinatie wordt medisch bijgestaan door Stephan Gobels en Hans
v.d. Sluis. Voor het inkorven voor een belangrijke vlucht wordt er een geelpil en een orni slijm capsule
opgestoken. Verder is het niets bijzonders.
Tot slot
Nadat uw beide verslaggevers afscheid hadden genomen van deze zeer sympathieke familie, hadden zij op weg
naar moeder de vrouw, genoeg gespreksstof om over na te praten.
Erwin en Miranda nogmaals bedankt voor het hartelijke ontvangst en tot de volgende keer.
Auteur
Pieter Vreeling
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Uitslag 2e Rivacare jaarlingen ringenrace Marathon Noord 2022

nr

Naam

Woonplaats

Ringr Afstand

Tijd

Snelheid

Bedrag

1 C.J.J. van Wijk & Zn

Benschop

1-1733163 867903

09.00.46

1190916

€ 500

2 E. van de Hoek

Harderwijk

1-1732819 919012

11.45.01

1029097

€ 250

3 Comb.Meijners-Onsman

Feanwâlden

1-1733490 1021264

13.26.13

1027204

€ 150

4 A.G. v. Blitterswijk

Elst Utr.

1-1733692 879810

11.13.51

1020834

€ 100

5 G.A. Tiemes

Didam

1-1733800 893793

11.33.00

1014520

€ 100

6 Gerard Griffioen

Zevenhoven

1-1733384 882006

11.24.35

1010797

€ 75

7 N. Rimmelzwaan

Alphen ad Rijn

1-1733527 872014

11.27.28

996055

€ 75

8 W.Mulderij

Wierden

1-1734100 950071

12.48.20

993445

€ 50

9 P. Laan

Bakkum

1-1733084 920826

12.22.43

989356

€ 50

10 Jansen & Spaan

Ewijk

1-1733773 875690

11.40.43

985342

€ 50

11 M.J.H. Broekhoff

Katwijk aan Zee

1-1732781 875891

11.50.44

974566

€ 50

12 C.J.J. van Wijk & Zn

Benschop

1-1733162 867903

11.42.42

974403

€ 50

13 K Mooiweer

Emmen

1-1734103 1003441

14.09.55

966771

€ 50

14 J. Heutink

Almelo

1-1733076 951969

13.17.41

965781

€ 50

15 Kees Cluistra

Nederhorst De

1-1733772 893946

12.18.01

965365

€ 50

16 Coen Brugman

Luttelgeest

1-1733706 969395

13.36.47

964765

€ 50

17 P.A. Ruiter

Nieuw Amsterdam

1-1733715 993688

14.02.03

964698

€ 50

18 Metzke & van Wijk

IJsselstein

1-1733166 870606

11.58.35

960315

€ 20

19 F.P. Brukman

Soest

1-1734121 892173

12.21.03

960304

€ 20

20 N. Rimmelzwaan

Alphen ad Rijn

1-1733525 872014

12.01.12

959100

€ 20

21 C.J.J. van Wijk & Zn

Benschop

1-1733164 867903

11.58.45

957156

€ 20

22 M. de Vogel

Bodegraven

1-1733018 870525

12.02.04

956550

€ 20

23 M. & S. Willemsen

Doetinchem

1-1733133 902529

12.35.42

956372

€ 10

24 Comb.Meijners-Onsman

Feanwâlden

1-1733489 1021264

14.40.16

956000

€ 10

25 B. van de Peppel

Wormer

1-1733436 914021

12.48.21

955723

€ 10

26 Herman Brinkman

Tuk

1-1733319 978988

13.56.42

955389

€ 10

27 W. Kuijer

Huizen

1-1733783 904441

12.46.51

947194

€ 10

28 Bert Hooijer

Grouw

1-1733453 1000872

14.31.21

944798

€ 10

29 H.Wind en Klz's

Almelo

1-1733730 952034

13.40.22

944134

€ 10

30 O. Pals

Bovenkerk

1-1733954 893805

12.39.37

943212

€ 10

31 N. Rimmelzwaan

Alphen ad Rijn

1-1733528 872014

12.17.23

942327

€ 10

32 H. Doldersum & Zn

Westerhaar-Vr

1-1733673 961899

13.56.29

938911

€ 10

33 Rinus Lambrechts

Amersfoort

1-1733158 893820

12.46.20

936590

€ 10

34 Arjo Witkamp

Harderwijk

1-1733763 920513

13.16.05

935399

€ 10

35 P.B. van Vliet

Utrecht

1-1734084 877292

12.33.10

932132

€ 10

36 W.J.E. Diender

Grafhorst

1-1733907 952526

13.58.32

927904

€ 10

37 Jelle Jellema

Nijverdal

1-1733130 945638

13.52.29

926656

€ 10

38 Aad Benschop

Zoeterwoude

1-1733477 867676

12.31.07

923926

39 Kaptein-Soeterbroek

Akersloot

1-1733469 919857

13.29.50

921840

40 R. van Moorselaar

Wadenoijen

1-1733371 863709

12.30.18

920504
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Eindstanden en winnaars geldprijzen Middaglossingen 2022
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
Robin Bakhuis
Martien van Houten
J. Bruins
Jay Lissenberg
Comb.Steenbeek&Zn
Amanuel Oz
Wolff-Sellies
Gerard Schalkwijk
Herman Brinkman
Comb J.Hommes en Znn
Gebr Limburg
Jan Willems
Tony Berlijn
Aart Hup
K. Mooiweer
G.A.M.Tiemes
Team Polman
H Zwiers
TEAM van Ginkel
J. & F. Wendel
Comb.Niks
J. Dekkers
D.Kreileman
H. Wilharms
W.G.H. Peer
Dimar Kuipers
Paul van den Boogaard
Comb. Verwaaijen
Hans Radstaak
A.J. Kok
M & S Willemsen
L.Roodbeen
H.M.C. de Wit
Johan Jansen
Dick Fijn
Heezen Goossens
M.J.H. Broekhoff
A.Heidstra
Jaap Mazee
Gerard Kok
R.Wienen
B. v Holland en Zn.
Piet van Straten
B.J.F. Pelle
E.Wiersma & Zn
U.Jellema
Han Voerman
NJ Koenders
Comb. Rekker-Westra
W.B.G. Besselink

Woonplaats
Westerhaar
Ijsselstein
Ulft
Utrecht
De Bilt
Hengelo
Wezep
Lopik
Tuk
Akersloot
Zuidveen
Nijverdal
Kampen
Oene
Emmen
Didam
Beek
Den Ham
Veenendaal
Assen
Westerhaar
Nijverdal
Nieuwleusen
Westerhaar
Millingen a.d.Rijn
Glanerbrug
Kamerik
Deest
Gaanderen
IJsselmuiden
Doetinchem
Renkum
Arnhem
Punthorst
t Loo Oldebroek
Beltrum
Katwijk aan Zee
Rottevalle
Ens
IJsselmuiden
Beuningen
Ede Gld.
Vianen
Hengevelde
Sibculo
Steggerda
Soest
Westervoort
Berlikum
Ulft

Punten
2.999,82
2.997,38
2.994,71
2.990,51
2.985,33
2.981,25
2.976,41
2.959,61
2.958,84
2.957,07
2.951,26
2.946,14
2.936,84
2.934,38
2.931,92
2.931,13
2.919,26
2.912,00
2.911,31
2.908,31
2.903,89
2.883,17
2.875,63
2.873,19
2.862,53
2.854,53
2.844,93
2.838,74
2.836,31
2.829,31
2.828,62
2.823,48
2.823,04
2.820,98
2.817,09
2.789,82
2.784,89
2.770,95
2.768,73
2.766,02
2.761,21
2.757,29
2.755,59
2.752,45
2.748,83
2.737,41
2.737,18
2.731,31
2.729,35
2.725,79

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
Nr Naam

Woonplaats St.V 1e

St.V 2e

Cah 1e

Cah 2e

Berg 1e

Berg 2e

Totaal

1 J.Hommes & Znn Akersloot

992,59

882,19

965,14

849,49

879,10

999,34

5.567,85

2 Aart Hup

975,85

710,80

995,94

844,24

962,59

959,95

5.449,37

967,60

974,44

625,84

872,80

997,69

955,35

5.393,72

Oene

3 Paul vd Boogaard Kamerik
Prijs

Aangeboden door
Travipharma

Winnaar
J.Hommes & Znn

Woonplaats
Akersloot

Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Travipharma

J.Hommes & Znn

Akersloot

Winnaars Criterium der Azen Middaglossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar

Kampioenschapsponsor:

2021: S. van der Hulst-Wiranda, Voorhout & Coen
Brugman, Luttelgeest
2020: H.Boertje, Westerhaar
2019: W.G.H. Peer, Millingen aan de Rijn
2018: A.G. v.d. Walle, Beerta
2017: Comb.de Gunst, 't Harde

Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp Trofee”
Nr

Naam
1 Wolff-Sellies
2 Jan Willems

Woonplaats
Wezep

Ringnummer
9-1401049

Nijverdal

3 Tony Berlijn

Kampen

Prijs
Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Aangeboden door
D. Ruiter Kozijnen BV
V
D. Ruiter Kozijnen BV

St.Vincent
993,34

Cahors
998,47

Bergerac
984,6

Totaal
2.976,41

7-1732764

999,72

998,95

947,47

2.946,14

9-1269274

963,45

974,44

998,95

2.936,84

Winnaar
Wolff-Sellies
Wolff-Sellies

Winnaars Duifkampioenschap “Hans Eijerkamp
Trofee” bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:

Woonplaats
Wezep
Wezep

Kampioenschapsponsor:

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

Naam
Piet van Straten
Wim & Michel Evers
Comb.Niks

Prijs
Kristallen bokaal
Theaterbon €75

Woonplaats
Vianen
Didam
Westerhaar

Aangeboden door
Schermer Hoveniers
Schermer Hoveniers

Ringnummer
6-1546016
6-1273728
7-1753542

2020
1.903,84
1.965,40
998,95

Winnaar
Piet van Straten
Piet van Straten

2021
2.962,25
2.847,28
2.717,29

2022
2.290,79
2.197,35
2.344,08

Totaal
7.156,88
7.010,03
6.060,32

Woonplaats
Vianen
Vianen

Kampioenschapsponsor:
Winnaars beste duif afgelopen 3 jaar Middaglossing
bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:

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

Sponsorprijzen Middaglossingen

Nr.
1

Prijs
Kristallen bokaal

Sponsor
Bouwbedrijf de Groot

Winnaar
Robin Bakhuis

Woonplaats
Westerhaar

Samsung Galaxy Tab A

Bouwbedrijf de Groot

Robin Bakhuis

Westerhaar

Kristallen bokaal

Bouwbedrijf de Groot

Martien van Houten

IJsselstein

Kobo E-reader

Stichting Marathon Noord

Martien van Houten

IJsselstein

Kristallen bokaal

Bouwbedrijf de Groot

J. Bruins

Ulft

Theaterbon t.w.v. 75,00

Stichting Marathon Noord

J. Bruins

Ulft

4

Smartwatch

Stichting Marathon Noord

Jay Lissenberg

Utrecht

5

Opleermand

Leo Pronk

Comb.Steenbeek&Zn

De Bilt

6

Mega waardecheque twv 50,00

Deil Electronics

Amanuel Oz

Hengelo

7

Mega waardecheque twv 50,00

Deil Electronics

Wolff-Sellies

Wezep

8

DHP pakket

DHP Cultura

Gerard Schalkwijk

Lopik

9

DHP pakket

DHP Cultura

Herman Brinkman

Tuk

10

DHP pakket

DHP Cultura

Comb J.Hommes & Znn

Akersloot

11

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

Gebr Limburg

Zuidveen

12

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

Jan Willems

Nijverdal

13

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

Tony Berlijn

Kampen

14

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

Aart Hup

Oene

15

2 zakken Beyers voer

Beyers Granen N.V.

K. Mooiweer

Emmen

16

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

G.A.M.Tiemes

Didam

17

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

Team Polman

Beek

18

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

H Zwiers

Den Ham

19

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

TEAM van Ginkel

Veenendaal

20

VVV Cadeaukaart

Stichting Marathon Noord

J. & F. Wendel

Assen

2
3

21

22

Robin Bakhuis, Westerhaar, Kampioen Middaglossing SMN 2022
Er zijn kampioenschappen in onze mooie Marathonduivensport die iedereen wil winnen. Het is te saai om te lezen
om hiervan in deze inleiding een bloemlezing te geven. Maar één van de twee grote titels van de marathon Noord
hoort daar zeker bij voor de liefhebbers uit de Noordelijke helft van Nederland. Je kunt twee grote Kampioenstitels
behalen in deze competitie. Eén op de ochtendlossing en één op de middaglossing. De laatste titel is behaald door
een zeer goede liefhebber met een geweldig kweekkoppel. Ik denk het beste koppel wat ik ooit heb aanschouwd.
Daar leest u meer over in dit verhaal en hoe de kinderen van dit koppel deze liefhebber Kampioen Middaglossing
van Stichting Marathon Noord hebben gemaakt. De eigenaar van dit meer dan geweldige koppel en de Kampioen
Middaglossing van de Marathon Noord is Robin Bakhuis uit Westerhaar.
De winnende liefhebbers
Achter de naam Robin Bakhuis schuilen twee
liefhebbers: Robin (34 jaar) en zijn oom Gert (62
jaar) Bakhuis. Robin is van beroep timmerman. Dat
is ook te zien aan bijvoorbeeld zijn mooie uitbouw
in zijn tuin, waar je met mooi weer, maar ook
tijdens een klein buitje heerlijk kunt vertoeven.
Voorheen was zijn neef Joey de derde man achter
de successen. Hij speelt echter helemaal
zelfstandig. Al is er nog steeds een goede
samenwerking tussen hen. Hij helpt ook nog als het
nodig mocht zijn.
Robin heeft vanaf zijn 5e jaar af duiven. Hij heeft
de liefde voor de duiven overgenomen van zijn oom
Gert, die achter zijn ouders en hem woonde. De
eerste duiven kwamen ook van hem. Op zijn 11e
jaar is Robin zelfstandig lid geworden en met de
duiven gaan spelen. Later kocht Robin naast de
duiven van zijn oom zelf wat duiven. Verder wordt
er in Westerhaar onderling geruild. Zo groeide de stam naar wat hij nu is.
Oom Gert en Robin wonen naast elkaar. Zodoende kunnen ze makkelijk samen vliegen met de duiven. In totaal
hebben de mannen 30 tot 35 meter duivenhok. 6 meter voor 30 koppels nestduiven, wat tot 2021 weduwnaars
waren. Twee hokken van ongeveer 5 meter voor de nestduiven, die er al waren. Op een hok wordt met de doffers
en duivinnen gespeeld en een hok wordt met alleen duivinnen gespeeld op het nest. Verder hebben de jongen 2
hokken van 3,5 meter. Voor de vlieghokken staan rennen en ook de plafonds zijn in deze hokken open. Op veel
hokken met rennen zie je dat de plafonds dicht zitten om ‘het doossysteem’ te krijgen. Hierdoor heb je minder
tocht in de hokken. Bij de hokken van de familie Bakhuis zijn de plafonds wel open en hebben ze ook geen tocht.
Het soort waar de mannen Bakhuis mee zijn gestart, is voornamelijk van AP Overwater, aangevuld met duiven
van Wim en Mart Derksen uit Almelo. De huidige stam is met name gebouwd rondom het supperkoppel: De
Wiersma-doffer en de duivin van Appie Pas. Robin: ‘Uit de lijn van ‘De Milos’ van Verweij-de Haan hebben we ook
succes.’
De topduiven en het Kampioenschap op de Middaglossing
Het Kampioenschap op de Middaglossing werd een spannende strijd. De top 4 staat binnen de 10 punten. Robin
versloeg achtereenvolgens Martien van Houten, Jan Bruins en Jay Lissenberg. Ook Koos Steenbeek en Amanuel
Oz stonden niet ver van het podium qua punten.
Het Kampioenschap heeft Robin te danken aan twee duiven uit één koppel. Het is een broer en een zus uit één
nest: ‘De 69’ en ‘de 70’. De eerstgenoemde is de duivin, die Robin’s eerste duif was op Bergerac/Libourne en
Bergerac. De doffer, ‘de 70’, was de eerste duif van Cahors. Op Cahors won deze doffer de 1e nationaal tegen
3.675 duiven en was hij natuurlijk ook de snelste duif van de Marathon Noord-competitie. ‘De 69’ won
achtereenvolgens de 6e op Libourne/Bergerac bij Marathon Noord en de 25e nationaal tegen 2.796 duiven. Op de
laatste Bergerac won ze de 3e prijs bij de Marathon Noord en de 10e nationaal tegen 7.488 duiven.
‘De 70’ is een driejarige blauwe doffer. Hij is altijd op weduwschap gespeeld. Op Cahors was de eerste keer op
een jong. Hij is ingekorfd op een jonkie van een dag of zes. Broer en zus komen uit Robins superkoppel. ‘De 70’
was de tweede duif, die een nationale winnaar is. Uit dit super koppel komt ook ‘Robin’ van Harold Zwiers, die als
jaarling Nationaal Bergerac won van heel Nederland. De vader komt bij Wiersma en zoon uit Sibculo vandaan, die
zelf ook al een 3e en 28e nationaal vloog, dit is ‘De Nachtvlieger’. Moeder komt uit Mr. Gijs met zijn eigen
dochter, gekweekt door Appie Pas. Robin: ‘Deze moeder hebben we toen nog gehaald bij zijn Kweekcentrum
Fondgoud Oost’.
Het seizoen
Half februari is de start van het seizoen. Toen zijn de duiven gekoppeld… vliegers en kwekers. Robin begint met
ongeveer 85 vliegduiven en 12 kweekkoppels. Voor eigen aanvulling worden ieder jaar 100 jongen gekweekt. Op
één hok speelt Robin alleen met de duivinnen op het nest. Zij krijgen hun eerste jong op de eerste
marathonvlucht waarop ze meegaan.
In het begin van het vliegseizoen worden de duiven wekelijks ingespeeld tot aan de eerste dagfondvlucht. Dit
gebeurt in de aanloop naar het marathonseizoen op weduwschap. Voor de eerste vlucht worden ze op een stand
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van jonkies van 5 of 6 dagen gebracht. De duiven gaan ook op hun tweede marathonvlucht op dezelfde stand
mee. Hiervoor moet wel het eerdere nest verbroken worden. De week voor inkorven van de overnachtvluchten
worden de duiven zelf weggebracht op een afstand ongeveer 30 km. De duiven worden niet verduisterd. Ze
worden wel bijgelicht. Hier wordt eind mei mee gestart. Het licht gaat kwart over 5 aan tot 11 uur in de avond. Na
Bergerac wordt er gestopt met bijlichten.
Dit seizoen waren de duiven de hele periode in goede doen. Vanaf de eerste vlucht tot de laatste waren de
prestaties prima.
De duiven krijgen voer van Beyers. In het seizoen de mengeling Long Distance en er wordt met de Zoontjesmengeling gewerkt. In het begin van het seizoen is het de weduwschapsmengeling. Naast het voer krijgen ze
allerhande uit een emmer. In de laatste dagen voor het inkorven van een marathonvlucht krijgen ze naast de
Long Distance-mengeling, snoepzaad, TOVO en een vetrijke mengeling van Beyers. Op maandag en dinsdag
krijgen de duiven Beute LTW.
Medisch gezien krijgen de duiven een geelkuur. Dit gebeurt een paar weken voor de marathonvluchten. De duiven
gaan om de 3 of 4 weken naar de dierenarts voor controle en naar aanleiding daarvan doet hij wel iets of doet hij
niets … als er niets mankeert. Hierbij worden Bert Brinken uit Hardenberg of Nanne Wolff geraadpleegd. Soms is
het nodig om een kuurtje om de koppen schoon te krijgen te geven.
De Beleving
Hoe beleef je de duivensport, Robin? De
Kampioen van de Middaglossing: ‘Iedere morgen
voor mijn werk ben ik er al mee bezig om de
duiven te verzorgen. Tussen de middag ga ik
naar mijn duiven om wat extra te voeren en in
de avond begint de verzorging weer opnieuw.
Dus vooral in het seizoen beleef ik de
duivensport heel intens.’
Robin: ‘Het vliegen is het voornaamste bij de
duivensport en het kweken is ook mooi. Ome
Gert doet overdag de verzorging en de kwekers.’
Robin doet zelf de vliegploeg. De
marathonvluchten is het mooiste onderdeel van
de sport, vindt Robin: ‘Natuurlijk vroege duiven
draaien is het allermooist! Verbeterpunten zijn er
altijd in onze hobby, maar ik maak me daar niet
zo druk om. Ik neem het zoals het is en kies
mijn eigen vluchten uit.’

69 en 70 samen op het nest

Evaluatie van het seizoen en blik naar de toekomst
Wat is je kracht dat je dit sterke seizoen hebt gehad? Robin: ‘Ik ben er fanatieker mee bezig en we hebben
natuurlijk een heel goed koppel.’
Wat zou er kunnen gebeuren dat het volgende seizoen tegenvalt? De Marathon Noord Kampioen: ‘Onze twee
besten gaan naar de kweek. Als er geen nieuwe toppers opstaan, dan zal het een stuk minder zijn in vergelijking
met 2022. We hebben goede hoop op een halfzusje van ‘de 69’ en ‘de 70’.
2022 is en blijft het jaar dat we Nationaal Cahors wonnen en kampioen werden van de Middaglossing bij Marathon
Noord. Dan heb je toch een zeldzaam goed seizoen. Daar zijn we meer dan tevreden over. We hebben nu nog één
wens (en dat heeft iedere marathonduivenliefhebber) … Barcelona winnen.
Voor de toekomst hopen we dat de twee duiven die hebben gezorgd voor dit prachtige seizoen, net zo goed zijn
voor de kweek, als dat ze zelf op de vluchten presteerden.
Ga je dingen anders aanpakken het komende seizoen ivm het vorige seizoen? Onze timmerman uit Westerhaar:
‘Afgelopen seizoen is alles op het nest heel goed bevallen en dat houden we zo. In het verleden speelde ik ook op
weduwschap. De nestduiven waren toen al beter.’
Tot Slot
Deze nazomer waren we (Mike Freriks en ik) bij Robin Bakhuis in Westerhaar. Ome Gert zat op de camping te
genieten van het mooie weer. We spraken met een trotse liefhebber waarmee we drie raakvlakken hebben:
voetbal, wielrennen en duivensport.
Robin en Gert, we feliciteren jullie nogmaals met dit mooie seizoen en vanuit onze betrokkenheid vooral met het
winnen van de titel Middaglossingskampioen van de Marathon Noord. Verder willen we Robin bedanken voor de
leuke ontvangst. Tot slot een leuke anekdote van jouw kant: Op Cahors was nationaal nog niets gemeld. Mijn
werkgever was hier (ik had iets met zijn knie en hij kwam kijken hoe het met me was). Ik zei: Ik ga de ramen
opendoen voor de duiven van Quievrain … valt er opeens een duif … ‘de 70!’ van Cahors. Een prachtig
onverwachts moment!’
Tot op de feestmiddag, mannen!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Martien van Houten uit IJsselstein, 2e kampioen Middaglossing 2022
Deze keer gingen Paul van den Boogaard en ondergetekende op bezoek bij Martien van Houten, schilder van
beroep, 57 jaar en lid van één van de bekendste duivenfamilie ’s die ons land rijk is. Het gezin bestond uit vader
Cees en moeder Nel zeven jongens en vier meiden. Vijf van deze mannen, te weten Coos, Kees, Gert-Jan, Wim en
Martien zijn actief in de duivensport of zijn het geweest en twee hebben vogels als hobby. Bij onze aankomst is
Martien vergezeld door Martin Lissenberg. Deze kwam zomaar even langs en is natuurlijk nadat hem verteld was
dat wij kwamen, is hij gebleven. Een pracht man die zo bij de familie vertrouwd is, dat hij ook een heel boekwerk
kan schrijven over wat hier bij de familie beleefd heeft. Zijn neef en tevens duivenmaatje van Martien is Jay
Lissenberg. Deze heeft zich de afgelopen jaren ook met grote regelmaat op grote fond zich voren op de uitslag
doen gelden. Paul en ik werden beide met een groot enthousiasme ontvangen. In de loop van het gesprek bleek
ook dat hij met hetzelfde enthousiasme over zijn duiven en de duivensport kan praten alsook over de wereld
problematiek.
Het begin
De vader van Martien, Cees van Houten was in het
verleden al in hart en nieren een groot liefhebber van de
fondvluchten met middaglossing. De ZLU-vluchten waren
boven de grote rivieren in die tijd nog niet zo bekend of
werd in ieder geval nog niet zoveel beoefend. Martien
vertelde ons dat zijn vader een duf had, de 88-111 of te
wel de drie eentjes. Als deze duif boven de schoorsteen
van de schuur ging zitten, dan zat deze gegarandeerd
vroeg van de komende vlucht. Wat heeft pa een plezier
gehad van deze duif. Als Martien één keer op zijn
praatstoel zit is hij niet meer te stoppen. Hij vertelt over
de favoriete vlucht van eenieder van de fam. Van Houten.
Dit is natuurlijk Barcelona. Nadat vader in maart 2013 was
komen te overlijden wilde moeder Nel van Houten in 2014
nog één keer meedoen met Barcelona. En dat maar met
één duif. De broers hadden onderling afgesproken om
naar het hok te gaan om te letten.
Martien was aan de beurt, komt ’s morgens vroeg aangefietst en vraagt ”hoe laat zit die”. Er is nog niets wordt er
hem vertelt. Hij zei, ik zie toch de trengels bewegen. En hij had gelijk. Die ene duif met het ringnummer 111199428 was om 06:18 uur gearriveerd. En Nel van Houten was terug te vinden op de nationale uitslag ZLU op
plaats 26. Een prachtige prestatie en wat heeft zij ervan genoten. Om alle prestaties die er op Barcelona behaald
zijn hierbij te vermelden neemt te veel papier in beslag. Die van 2009 wil ik hierbij toch wel benoemen, en dat is
natuurlijk de overwinning met “Nelly”. Na dit succes speelde Martien nog een paar jaar samen met broer Kees. Dit
met als het meest in het oog springende resultaat in 2013 een 3e nationaal Barcelona. Ook dit jaar liet de familie
van Houten weer van zich gelden. Wim en zoon Sven kregen het weer voor elkaar om als 15e nationaal Barcelona
op de uitslag te staan. En Gert-Jan is 6e Ochtendlossing SMN geworden. Proficiat heren.
De duiven die het kampioenschap verdiend hebben.
Als eerste de 20-1322602. Deze perfect gebouwde duivin ging als eerst getekende op Bergerac (Libourne) de
mand in. Tot 22:15 uur bleef Martien met zijn broer Gert-Jan op de duiven wachten. In de veronderstelling dat er
geen duif meer door zou komen, ging Gert-Jan naar huis en Martien ging naar bed om de volgende morgen weer
vroeg op te staan. Martien slaapt altijd met het slaapkamerraam open en hoorde in de zinken dakgoot wat
getrippel. Misschien was dit die opgevangen duif, die hij ’s avonds had losgelaten. Niet bij nagedacht dat het hier
om één van zijn duiven Bergerac (Libourne) zou
kunnen gaan. De volgende morgen kwam hij tot de
ontdekking dat zijn 602 om 23.46 uur over de
antenne was gelopen. Jammer dat hij deze niet thuis
heeft zien komen. Op de 2e Bergerac arriveerde de
602 om 12:51 uur en dat betekende een 286e in de
uitslag van SMN
De vader van de 602 is de 15-1502381 en is
afkomstig van C.J.J. van Wijk uit Benschop. Deze is
weer afkomstig uit de teletekstdoffer 13-1020427.
De moeder van de 15-381 is Japie. Deze duivin was
in 2014 duifkampioen.
De moeder van de 602 is 10-1712334 en is
afkomstig van P. Grasmayer. Hier vinden we de
winnares Barcelona 2009 “Nelly” in haar pédigree.
En onder de ouderen onder ons, en wie van ons is
dat niet, zie ik de legendarische duif "De Dolle" 672052951 van Marijn van Geel staan. Zo kunt u lezen,
we gaan heel ver terug in de tijd. Een pédigree om
van te watertanden.
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De tweede duif die we aan u gaan voorstellen is de 20-1326469. Op Bergerac (Libourne) ging ze als 2e getekende
in de mand. Dit betekende een 169e in de uitslag van SMN Op Bergerac 2 arriveerde ze om 10.52 uur en dit
betekende een 17e plaats in de uitslag. Deze doffer is afkomstig van Jay Lissenberg. Hierin vinden we duiven van
Ko van Dommelen en Harry Brakele terug. Allemaal duiven die in de kop van de uitslag te vinden waren.
De derde en laatste duif die we aan u gaan voorstellen draagt het ringnummer 20-1322689. Deze doffer ging op
Cahors als 2e getekende de mand in. Hij arriveerde om 12:45 uur en dit betekende een 16e plaats in de uitslag
van SMN. Deze doffer is gekweekt door broer Gert-Jan. De vader hiervan is de 18-1707144. In zijn pédigree
vinden we de “Superkweker 303” . Vele nazaten van deze doffer hebben nationaal top 10 gevlogen. Aan
moederszijde komen we veelvuldig de naam van Gebr. Hagens tegen en Comb. Montulet gekoppeld tegen het
“Red Vinkenborg” soort.
Het hok, het voer en de medische verzorging.
Waarom alle drie bij elkaar omdat ik het nog nooit zo eenvoudig gehoord heb. Wim is diegene die investeert in
nieuwe kweekduiven, en vervolgens gaan daarvan de jonge duiven naar zijn broers. Bij Martien staan twee
hokken, één van vier meter lengte en één van vierenhalve meter lengte. Hier worden vijftien vliegkoppels
gehouden en ze worden op nest gespeeld. Onder de ramen zit een verluchting en in het plafond zitten schuiven.
Deze schuiven laten een kier van 10 cm. open en dat blijft het hele jaar zo. In het hok waar de jongen gehuisvest
zijn blijft het raam het hele jaar openstaan. Over het voer kunnen we kort zijn, ze krijgen het hele jaar door het
kweekvoer van Mariman. Dus, geen vetrijk voer tijdens de zware vluchten of in de wintergerst erbij gooien nee,
alleen maar kweekvoer. Bij thuiskomst van een vlucht krijgen ze Ornirood en het Geel van de bekende
duivendokters vd.Sluis/Göbel. Op woensdag krijgen ze Vlietabo druivensuikers, dit vanwege de hoge
energiewaarde die erin zit. Twee weken voor de grote fondvluchten gaan alle broers met duiven naar de
eerdergenoemde dierenartsenpraktijk. Voor hen is dit gelijk een dagje uit. Ze laten de duiven controleren en
meestal komt eruit dat ze het “geel” hebben. Met dit gezamenlijk optreden lees je gelijk hoe close deze familie is.
Paul en ondergetekende zijn een avondje bij een liefhebber op visite geweest, die leeft met en voor de duiven.
Martien bedankt voor de zeer gezellige avond en we hopen jullie op zaterdag 22 oktober tijdens de feestmiddag te
mogen begroeten.
Auteur
Pieter Vreeling
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Jan Bruins uit Ulft, 3e kampioen Middaglossing 2022 bij SMN.
We hebben hier te maken met een
duivenmelker die zeker geen eendagsvlieg is,
al jaren wordt er door Jan alles aan gedaan
om het hoogste nivo te halen. In 2009 stond
Jan ook al op het ere schavot bij Stichting
Marathon Noord, toen op de tweede plaats.
Vier jaar later was hij de eigenaar van de
twee beste duiven over drie jaar op de
middaglossing die elk acht prijzen hadden en
daar kon verder niemand aan tippen. Het
waren destijds twee nestdofffers die hem
kampioen maakten en nu dit jaar heeft hij
een echte witte raaf onder de pannen. De
blauwe doffer 2019-1441412 is dit jaar 3e
beste duif op de middaglossing van
Nederland, geweldig dat je zo’n duif bezit.
Zeer recent kwam het bericht dat de 412
zelfs de beste duif in de pipa ranking was op
de middaglossing 2022. Grandioos toch. Ik
heb deze klasbak in de hand mogen houden
hij was stevig in de rui. Het is een relatief
kleine driejarige nestdoffer die in de hand
niet ergens in opvalt, als ik hem uit het hok van de oude duiven had moeten halen dan was mij dat nooit gelukt.
Het zit hem vooral in het koppie, een slimme duif die zijn eigen koers bepaald op een neststand van zes dagen
eieren en natuurlijk top verzorgd.
Zijn ouders komen van Stefan Weisz uit Elten, maal Leo Kouters. De 412 pakt op de drie zogeheten NPO vluchten
(afdelingsnivo) een 19/888 duiven, 5/1296 en 8/2643 duiven
Jan ,72 jaar jong, woonachtig in Ulft is nog vitaal en zeer actief. Hij is vrijgezel en samenwonend met zijn broer
Gert. Ze wonen in een mooie bungalow met een flinke tuin waar de hokken in staan maar waar ook veel planten
en bloemen bloeien en natuurlijk een stuk waar eigen groenten worden verbouwd. Jan heeft groene vingers en is
lang bij de gemeente aan het werk geweest in de groenvoorziening bij de Gemeente Oude Ijsselstreek. Op jonge
leeftijd is hij al besmet geraakt met het duivenbacil en is lid van de plaatselijke duivenclub “Ons Genoegen” in
Ulft. In zijn ruime tuin staan 3 tuinhokken van 18 meter en een kweek hok, allemaal voorzien van rennen ervoor
en ze staan allemaal van de grond af, zodat de windt er onderdoor kan.
Dit voorjaar startte Jan met 45 vliegkoppels en kweekte hij 60 jonge duiven. Hij doet zijn doffers mee op alle
reguliere vluchten en speelt zijn duivinnen doordeweeks en korft ze in door naar Huissen te rijden naar Eef van
Aalten. In het voorjaar volgt de verplichte enting tegen het paramyxovirus en kuurt hij ze tegen paratyfus. Later
in het seizoen geeft hij ze enkele keren wat tegen het geel. Uitroken van de hokken staat drie maal per seizoen op
de kalender met koudijs droogontsmetter.
Als de duiven thuis komen zit er Belgasol in het
drinkwater, trainen doen de nestduiven twee
maal per dag, alles gaat er dan uit. In Maart
worden de vliegers gekoppeld en komen ze
eerst op gipseieren te zitten, hij doet dit om ze
wat later de pennen te laten stoten. Voeren
doet hij met diverse soorten Vanrobaeys
duivenvoer. Jan heeft dit jaar alleen de
fondvluchten die op de afdelingsprogramma
stonden gevlogen en geen ZLU vluchten.
Als ik Jan vraag wat de mooiste vlucht van het
jaar is krijg ik toch als antwoord : Barcelona.
Africhten van de oude doet hij niet, met de
jongen rijdt hij wel een paar keer.
Wat hem typeert is dat hij ZUINIG is op zijn
duiven en ze gaan zeker niet vaker dan drie
maal per seizoen naar een marathonvlucht. Is
er iets met de gezondheid en hij twijfelt dan
gaat hij naar een Duitse dierenarts net over de
grens bij Dinxperlo.
Seizoen 2022
Je zou denken dat de 412 in zijn eentje het 3e kampioenschap bij elkaar heeft gevlogen maar dat is niet waar. De
eerste vlucht Libourne stond de 412 niet bij de eerste twee getekenden, Jan moest kiezen uit wel zes toppers die
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in zijn ogen niets voor elkaar onder doen. Menigeen is al blij dat hij er twee heeft waar je van op aan kunt, Jan
heeft echter een brede basis. Vandaar dat hij dit jaar ook geweldige prijs percentages heeft gerealiseerd. Op
Libourne 7/12, Cahors 8/10 en op Bergerac 11/18.
Op de eerste vlucht St.Vincent/Libourne (933 km)ochtendlossing draait hij om 7.15 uur de 412 maar het was niet
een getekende duif, zijn derde duif 18-1658153 om 08.30 uur was zijn tweede getekende en klasseerde zich als
31e in de uitslag bij SMN.
De tweede vlucht was Cahors/Bressols (960 km) draait hij om 12.42 uur zijn 412 als 9e.
Op de laatste vlucht Bergerac arriveert de 412 om 10.44 en werd daarmee de 8e bij onze Stichting Marathon
Noord. Tijdens het maken van een filmpje ( we zullen het moeten ondertitelen)kwam Jan met het wijze besluit
deze topper de kweekren in te doen. Als de duiven moeten komen krijgt hij regelmatig Hans Diesveld op bezoek,
die komt op de fiets naar Ulft en dan wordt er wat afgemolken. Ttijdens de verkoop van Hans zijn duiven is die
vriendschap ontstaan, i.v.m zijn gezondheid is Hans gestopt maar hij heeft een prima oppas adres gevonden.
Aan de keukentafel vertelde de broers mij dat er bouwplannen waren voor een kleinere woning op hun eigen
perceel . Voor de duiven betekend dat gelukkig niets en zo kan Jan toe gaan werken naar het nieuwe seizoen. Jan
en Gert bedankt voor jullie gastvrijheid en de koffie. We zien elkaar op zaterdag 22 Oktober in Doetinchem bij de
Kruisberg en dan maken we er een gezellige middag en een mooie huldiging van, tot dan.
Auteur
Patrick Sticker

28

Jan Hommes & Znn, Akersloot winnaars de Toppigeons Supercup, Travipharma Criterium der Azen ML
2022
René en ik gaan op bezoek bij veel winnaars. Bij deze combinatie is het inmiddels de 5e keer. Ze wonnen het
Kampioenschap Ochtendlossing, het Travipharma Criterium der Azen ochtendlossing, De Herman van der Velden
trofee en Perpignan. Dit keer winnen zij het Travipharma Criterium der Azen middaglossing en de Toppigeons
Supercup. Het gaat hier natuurlijk om de combinatie Jan Hommes en Zonen uit Akersloot.
Ik wil in deze reportage focussen op een
aantal zaken. Het aanwijzen,
veranderingen t.o.v. de vorige jaren en
welke duiven de kampioenschappen
hebben gewonnen. Heeft U één en ander
gemist, dan kunt U dat vast nalezen in de
vorige reportages uit 2018 en 2019.
Ze winnen weer veel in het zware jaar
2022. Allereerst natuurlijk het aangewezen
kampioenschap van Nederland op de
Marathon. Dan winnen ze bij SMN de
Toppigeons Supercup en het Travipharma
Criterium der Azen middaglossing 2022. In
het samenspel Noord en Zuid-Holland
winnen ze aangewezen kampioenschap
Middaglossing en het keizerkampioenschap.
Dan zullen ze in de Fondclub NH ook nog
wel een aantal kampioenschappen behalen.
6e nat Agen ZLU jaarlingen, 23e nat.
Barcelona en wellicht nog enkele
kampioenschappen bij de ZLU.
Waar de mannen ook trots op zijn is dat hun neef Peter van Hommes en Co (Piet van Hoolwerff) uit Lutjewinkel
(ongeveer 25 km noordelijker dan Akersloot!) het kampioenschap onaangewezen pakt in SNZH. Neef Peter vliegt
met 95% duiven van de mannen uit Akersloot. Dus twee hokken welke met een flinke overvlucht de concurrentie
verslaan.
Kort door de bocht.
De combinatie bestaat uit vader Jan en de zonen Nick en Rens. Vader Jan is sinds dit voorjaar gepensioneerd,
Nick is inmiddels uit huis en Rens woont nog thuis. Ze hebben met zijn drieën een grote kolonie duiven, ze
beginnen het seizoen met ongeveer 250 vliegduiven. Ten opzichte van andere jaren is er geen apart jaarlingenhok
meer. Ze verdelen de jongen nu over alle hokken, zodat de duiven maar 1 keer moeten worden overgewend. De
duiven hebben een werkweek van 5 dagen met 2 dagen ATV. De werkdagen bestaan uit verplicht een uur trainen
om 16.30 uur, of het nu warm weer is of niet. De duiven worden dan met allerlei middelen in de lucht gehouden.
De duiven moeten trainen. De ATV dagen zijn over het algemeen bij een normaal verloop van de vluchten op
zondag en maandag. Zondag gaan de duiven, die niet zijn mee geweest met een vlucht, met de Pyreneeënclub
naar Achthuizen en op maandag is het in plaats van trainen open hok en mogen ze hun gang gaan. Het
voersysteem is simpel en effectief. Veel soorten voer door elkaar en dan volle bak voeren. Na een dag of 4-5
worden de bakken leeggemaakt en gaat het restant naar kwekers en vliegers. De duiven worden de laatste 3-4
dagen voor een vlucht bijgevoerd in glazen in het broedhok. Dit gebeurt met een mix hennep, tovo en snoepzaad.
Geen pinda’s. Die kunnen zitten in de mengelingen die men door elkaar mengt in de voerbak, maar niet extra.
Wanneer er een ronde jongen klaar is om opgeleerd en gespeeld te worden, dan wordt dit gedaan. Tijdens het
wachten op de oude duiven worden deze regelmatig alvast in de kar gezet om aan de mand te wennen en daarna
of de volgende morgen weg te brengen of weer thuis te lossen.
Het aanwijzen van de duiven
In Nederland zijn de regels voor de aangewezen kampioenschappen zeer divers. 2 van de 3 (SNZH en NPO
Nationaal), eerste 5 (keizer ZLU), eerste 2 (ZLU Fond), eerste 4 (Super Prestige ZLU) eerste 3 (Pyreneeën cup
ZLU) en dan natuurlijk SMN met de eerste 2 getekenden.
René en uw verslaggever zijn regelmatig inkorvers bij ons inkorfcentrum 1264 Zaanstreek-Noord. Dit NIC is het
grootste bij de ZLU vluchten van Nederland en er is een rooster gemaakt wie wanneer inkorver van dienst is. Als
de combinatie aan de beurt is volgt het aanwijsritueel.
Doordat de combinatie het een uitdaging vindt om ook bij de aangewezen kampioenschappen hoog te eindigen
met de grotere aantallen duiven die ze inkorven, is er een methode waarop ze de duiven aanwijzen.
De duiven worden thuis allemaal door de 3 mannen in de hand genomen. Dan worden er een stuk of 8 potentiële
aangewezen duiven in aparte manden gedaan voor doffers en duivinnen. Als de duiven gaan liggen in de mand is
het een pré. Aangekomen bij de inkorftafel worden de potentiële duiven allemaal weer beoordeeld en wordt de
volgorde van de aangetekende duiven bepaald door Nick en Rens. Men heeft natuurlijk al een lijstje in het hoofd
wat de volgorde moet zijn, maar deze veranderd regelmatig bij de 2e beoordeling in het lokaal.
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De duiven die het deden
Voor het Criterium tellen er totaal 6 duiven. Deze werden door de combinatie allemaal gepakt. Voor de Supercup
tellen er dus 12 duiven over 6 vluchten. Hier pakken ze er 10 van de 12 en daar wordt het verschil gemaakt op de
ochtendlossing.
Bergerac/Libourne
39e SMN de 19-1566059, 1e getekende aankomst
09.20.44 en was hun 2e aankomende duif. Dit is
een zoon van de Golden Boy x de Barcelona 1
welke uit de Zwarte Ys (Ysbrand Kaptein) x
dochter Night Hawk (Cor Schermer) komt.
154e SMN de 19-1565986, 2e getekende
aankomst 15.54.38 en was hun 10e aankomende
duif. Deze doffer komt uit inteelt Ceasar (Marlon
Kok) keer Barca Girl (inteelt naar dochter Barcelona
van Peter Huiberts).
De combinatie had 25 mee met 12 prijzen.
Cahors
84e SMN de 18-1795122, 1e getekende aankomst
15.12.09 en was hun 6e aankomende duif. Deze
duivin komt uit de Holleman (Gebr. Holleman) keer
een krasbonte duivin van Kees Droog.
174e SMN 20-1396970, 2e getekende aankomst
16.38.59 en was hun 9e aankomende duif. Deze
duivin komt uit Kleine Jaap (Jaap Bochem, ½broer
De 19-059
10 nat Barcelona) x Dochter Paco x Canasta (Kees
Droog, Paco, 6e nat Pau, Canasta ½ zus 1e nat Barcelona)
De combinatie had 50 mee met 19 prijzen.
Bergerac
12e SMN. 19-1566017, 2e getekende aankomst 11.27.18 en 2e aankomende duif. Deze duivin komt uit de 97
(De Kok van Marlon Kok x Dochter Lady Claire Piet van Hoolwerff) x Blue Gold, dochter Golden Boy x Super 88.
156e SMN. 17-1174452, 1e getekende aankomst 12.46.34 en 15e aankomende duif. Dit is Nairobi, duivin. Komt
uit De Beul (Hommes en Co) x Power, dochter Golden Boy. Nairobi heeft een plaats op het kweekhok verdiend.
De combinatie had 54 duiven mee en 29 prijzen.
Dan de ochtendlossingen.
Barcelona
34e SMN. 18-1795150, 2e getekende aankomst 17.01.44 en 4e aankomende duif. Komt uit New Rozalynn (Kees
Droog uit Broer Matchpoint,29e nat Barcelona x Rozalynn, 8e nat. Barcelona) x Barcelona 1. Dus een ½ zus van
de 19-059.
De combinatie had 23 duiven mee en 9 prijzen.
Marseille
62e SMN. 19-1566059, 1e getekende aankomst 13.59.26, 2e aankomende duif. Ook al een getekende duif op
Bergerac/Libourne. Deze doffer komt nooit als eerste duif, maar is wel zeer betrouwbaar.
85e SMN. 18-1795141, 2e getekende aankomst 17.01.22, 3e aankomende duif. Deze doffer komt uit de Rode
Buffel x Davina (dochter Golden Boy x het Schemertje)
De combinatie had 10 duiven mee en 3 prijzen.
Perpignan
Billenknijpen. Men wist dat ze zeer goed stonden voor de Supercup, maar dan moest er wel een getekende gepakt
worden!
34e SMN. 18-1795176, 1e getekende aankomst 17.12.45, 5e aankomende duif. De Kleine Rooie komt uit Mitchell
(R. Timmermans) x Dochter Fenomeen van de combinatie.
De combinatie had 17 duiven met 7 prijzen.
Epiloog
Wij waren op bezoek bij een combinatie die alle Marathondisciplines beheerst. Ze spelen alle vluchten en wie doet
dat nog in Nederland op topniveau. Ik denk dat er over heel Nederland dit soort hokken op 2 handen te tellen zijn,
die dus en op de middaglossing en op de ochtendlossing aan de kop meedraaien jaar in jaar uit. Lees de andere
reportages op onze site.
Het was ons wederom een waar genoegen!
Auteur
Arjan van Gent
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Comb. A. Wolff en F. Sellies, Wezep, wint de Hans Eijerkamp trofee Marathon Noord
Een duifkampioen in groot verband is een rijk bezit. Je ‘strijdt’ tegen een paar honderd liefhebbers die tientallen
duiven op de kooi hebben, waar ze het marathonseizoen mee afwerken. Om van al deze duiven de beste te
hebben, is een knappe prestatie. Bij de Marathon Noord is het extra bijzonder. Je kunt alleen de duifkampioen
hebben als je deze duif ook telkens als één van de twee bovenste van de lijst zet. Er zit dus al een voorselectie
aan gekoppeld van de beste duiven die deze liefhebbers op het hok hebben. Van deze 1.000 duiven of meer
hadden Nanne Wolff en Frans Sellies de beste. Hun ‘Bauke’ won dit kampioenschap met een vrij ruime
voorsprong, nadat hij een jaar eerder al de 3e nationaal Dax had gewonnen. Een echte kanjer!
De liefhebbers
De Comb. A. Wolff-F. Sellies uit Wezep bestaat
uit de 52-jarige Nanne Wolff en de 68-jarige
Frans Sellies. Frans is gepensioneerd en Nanne
is de welbekende dierenarts.
De eerste marathonduiven waren van Jac.
Wolff uit Wezep en Tonnie van Dam uit
Hattem. Later werd dit aangevuld met de
duiven van Nanne’s eerste vrouw Laura. Dit
waren duiven van: Dolleweerd, Henk de Weerd
en Wijnands uit Maastricht. Uit deze duiven is
ons hok opgebouwd. Later werden met succes
duiven van o.a. Anne Bruinsma, Bennie de
Vries, Jan van Kalkeren, Dick ten Cate,
Jellema, nieuwe generatie duiven van Tonnie
van Dam, Brian Long Marcel Arends en Albert
Poulisse ingekruist. Nanne: ‘We halen elk jaar
duiven bij van een soort dat bij ons past.’
Wat betreft de rolverdeling vertelt Nanne:
‘Frans verzorgt de kweekduiven en de jongen
voornamelijk. We koppelen de kwekers wel
samen. Ikzelf verzorg de vliegers en Frits Canis maakt de hokken schoon. Frans en ik overleggen alles samen wat
betreft het koppelen, plannen van de vluchten en we korven samen in als het half kan.’
Bauke, de Duifkampioen van Marathon Noord
De Duifkampioen op de Middaglossing van Marathon Noord is ook de Duifkampioen van Afdeling 8 GOU. Het is
‘Bauke’, een driejarige doffer van 2019. In 2021 won hij ook al de 3e nationaal Dax. In 2022 won hij de volgende
drie prijzen:
•
37e Marathon Noord Libourne (115e nat. tegen 2.796 duiven, 41e Afdeling 8 GOU)
•
18e Marathon Noord Cahors (25e nationaal tegen 3.675 duiven)
•
56e Marathon Noord Bergerac (195e nat. tegen 7.488 duiven, 52e Afdeling 8 GOU)
‘Bauke’ heeft de volgende afstamming. De opa van vadersjant komt uit ‘de 532’ van 2012 (die o.a. de 10e NPO
Perigueux 2014) met ‘Anna’ (duifkampioen Regio 1 2013, kld. 1e nat. Barcelona van Brian Long). Oma van de
vaderskant komt uit ‘zus St. Vincentje’ van Albert Poulisse uit Kerkdriel.
De moeder van ‘Bauke’ heeft twee geweldige vliegers voortgebracht. Naast ‘Bauke’ komt ook ‘Little Wing S. Star’
uit deze duivin. Deze topvliegster van 2017 won onder meer de 3e NPO Perigueux 2019 (11e nationaal) en 23e
NPO Limoges en werd 3e Duifkampioen van de Afdeling 8 GOU. De moeder van ‘Bauke’ en ‘Little Wing S. Star’
komt uit de broer van de 4e Nationaal St. Vincent van Jan van Kalkeren met een jong van de sterke Perpignan
van Anne Bruinsma uit Berlicum. Deze duif won tweemaal de 1e prijs van Perpignan in het Nationaal
Inkorfcentrum en de 55e nationaal Perpignan tegen 7.645 duiven.
De verzorging
De duiven krijgen overwegend voer van Van Tilburg. De laatste week voor inkorving krijgen ze Turbo Energie van
Matador. De duiven krijgen verder Omega vetzuur met Lecithine en Octacosanol over het voer. Octacosanol wordt
gewonnen uit tarwekiemen. Nanne en Frans controleren de duiven regelmatig. Dat is logisch, want Nanne is per
slot van rekening dierenarts. Nanne: ‘De medicamenten zetten we in wanneer dit noodzakelijk is. Deels eigen
producten, deels producten van Belgica de Weerd. De nadruk wordt op preventie gelegd. Er wordt een vaccinatie
tegen paramixo, pokken en paratyfus.
Jaarlingen krijgen bij ons twee dagfondvluchten (waaronder één keer inkorven in Hank en één keer in de club) en
twee overnachtingen. Een goed systeem. Bee van Kleef brengt de duiven weg en Frits Kanis helpt mee met de
werkzaamheden in en om het hok.
Tot Slot …
Tot slot willen Mike en ik Nanne en Frans bedanken voor de gezellige ontvangst en het fijne gesprek … nogmaals
gefeliciteerd met de Duifkampioen en tot in oktober in Doetinchem.
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Piet van Straten, Vianen, Duifkampioen middaglossing over de jaren 2020-2022
Als er onder de deelnemers van Marathon Noord een Duifkampioen-specialist is, dan is het Piet van Straten uit
Vianen. Het had al eerder een duifkampioen van een bepaald seizoen en ook had hij een paar keer de 2e
duifkampioen over drie jaar. Piet staat bij de Afdeling 7 Midden Nederland altijd bij de kampioenen van de
Marathon. Kortom Piet van Straten is een stabiele topper op dit onderdeel. Hij speelt alleen de NPO-vluchten,
omdat dit voor hem het makkelijkste is qua inkorven. Dit jaar
was het misschien iets minder in vergelijking met de eerdere
seizoenen. Piet kreeg in de zomer corona. Hij had het flink te
pakken en kon zodoende zijn duiven niet zo verzorgen als hij
dat zelf wilde. Het is daarom extra mooi, dat hij ‘de Asduif’
over drie jaar bij de Marathon Noord heeft.
De liefhebber
De eigenaar van de Duifkampioen van de Marathon Noord
over de jaren 2020-2022 is de 81-jarige Piet van Straten uit
Vianen. De laatste 10-12 jaar speelt ook Piet alleen nog
overnachtfond. Dit jaar was dat, zoals gezegd, wat minder
vanwege corona. De eerste marathonduiven kwamen van zijn
Utrechtse broer Jan en van Henk de Bree uit Soest. Uit deze
kruising kwamen geweldige duiven die over meerdere
generaties kop vlogen op de nationale uitslagen. Piet: ‘In de
toekomst hoop ik dat de nieuwelingen door gaan breken van
Corné van Oeveren, Mark van den Berg en Cor en Erwin van
Wijk, die ik de laatste jaren erbij heb gehaald.’
De duiven hebben de beschikking over 10 meter hok met 4
afdelingen, één afdeling is voor het nestspel (6 koppels), twee voor de weduwnaars (24 doffers) en één voor de
jongen. Verder staat er een ren voor de weduwduivinnen en een klein hokje voor 2 vasthoudkoppels.
‘De Asduif’ over de laatste drie seizoenen
‘De 016’ van 2016 is de Duifkampioen over de jaren 2020-2022.
Deze doffer won de laatste drie seizoenen de volgende prijzen:
•199e nationaal St. Vincent 2020 tegen 2958 duiven (95e SMN)
•240e nationaal Bergerac I 2020 tegen 1936 duiven (102e SMN)
•93e nationaal St. Vincent 2021 tegen 2714 duiven (39e SMN)
•65e nationaal Dax 2021 tegen 2357 duiven (29e SMN)
•671e nationaal Bergerac 2021 tegen 10283 duiven (73e SMN)
•675e nationaal St. Vincent 2022 tegen 2796 duiven (226e SMN)
•13e nationaal Cahors 2022 tegen 3675 duiven (10e SMN)
•1839e nationaal Bergerac 2022 tegen 7488 duiven (302e SMN)
In 2019 won deze doffer al de 62e nationaal Dax tegen 2088
duiven.
De vader van ‘de 016’ is ‘de 944’ van 2010. Deze doffer won 1e
nationaal St. Vincent 2015 bij Piet. Hij komt uit doffer van Guus
van Aken uit Wijk bij Duurstede. Oma van vaderskant komt uit
‘De Blauwe Vanoppen’ met ‘’t Bontje Saya’. Oma van vaderskant is een Inteelt naar ‘Zoon Witbuik’. De moeder
van ‘de 016’ komt van Henk de Bree uit Soest. Deze topduivin, ‘de 46’, was de snelste duif van Limoges van heel
Nederland in 2007.
Het seizoen
De aftrap van het seizoen 2022 was half maart. Op dat moment werden de duiven gekoppeld. Over de
kweekmethode van dit seizoen zegt Piet: ‘In het verleden heb ik te lang op dezelfde stam ingeteeld … denk ik. Nu
wordt er meer gekruist met andere goede lijnen. Ik heb dit jaar samenkweek gedaan met Murk en zn en met
Corné van Oeveren.’ Het vliegseizoen wordt gestart met 18 weduwnaars, 6 nestkoppels en 4 kweekkoppels. Voor
zichzelf kweekt Piet 30 jongen. Het is goed om te vertellen dat de oude bewezen topduiven geen jong
grootbrengen. Als de jongen bij de jaarlingen 14 dagen oud zijn, gaan ze met de duivinnen eraf en zitten de
doffers op weduwschap. De duiven zitten het hele vliegseizoen niet in het directe daglicht. Vanaf het voorjaar
hangt er een groen doek voor de ramen. Die worden na de vluchten pas weggehaald. Zo creëert de nestor uit
Vianen rust op de hokken. De duiven varen er wel bij.
De vliegers gaan vanaf het begin mee met als slotvlucht van de trainingsperiode de vlucht in Hank (Melun) en dat
was drie weken voor St. Vincent.
Tot Slot
Tot slot wil ik het volgende kwijt. Ik gun iedereen dat ze winnen, maar als je verliest moet je denken: Je moet ook
verliezers hebben, anders kan een ander niet winnen.’ Een mooie wijsheid van een ervaren rot in de duivensport.
Piet bedankt voor de gezellige middag en nogmaals gefeliciteerd. Tot in oktober in Doetinchem!
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Prijzenschema Stichting Marathon Noord Rivacare Jaarlingen Ringen Race 2023
Hieronder het prijzenschema. Dit prijzenschema geldt voor de laatste middaglossingvlucht welke telt voor
Marathon Noord 2023. (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 6 ringen besteld worden. (nieuw voor de 2023 ringen)
Zoals gebruikelijk bij ons wordt de inleg min de kosten vervlogen op de vlucht in 2023. 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
Louw van den Berg,
Urk

John en Ineke
Schoemaker, Egmond
aan Zee
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Koos Steenbeek uit de Bilt wint zware Barcelona 2022 bij Marathon Noord.
Koos Steenbeek voorstellen aan Marathon Noord volgers is bijna onnodig. Hoe vaak Koos al op het podium heeft
gestaan tijdens de feestmiddag zijn ontelbaar. Hij won bijvoorbeeld al eens 2e kampioen middaglossingen, 1e
duifkampioen middaglossingen (Hans Eijerkamp trofee), 1e Criterium de Azen middaglossingen, 1e Supercup
Marathon Noord, Duifkampioen over 3 jaar, Cahors en vele andere noteringen. Ook nationaal had al meer dan
eens de beste duif van Nederland ( de Leo en Miss Puck), was kampioen op de middaglossingen en nationale
topnoteringen op onder andere Cahors, Orange. Dus nu naar Koos voor zijn overwinning op Barcelona bij SMN en
de 3e nationaal.
Allerlei over Koos
Koos is 64 jaar, loodgieter van beroep en
woonachtig in De Bilt in een gezellige buurt,
waar de tuinen niet groot zijn.
Het vlieghok, voorkant op het oosten, is nog
geen 6 meter met een afdeling voor de
overjarigen, jaarlingen en een afdeling voor
duivinnen of late jongen. Dan zit er in de
schuur nog een hok voor de jongen en een
klein kweekhokje. In het vlieghok kunnen 35
koppels een broedhok vinden.
De duiven zijn voor het tweede jaar
ingespeeld op Bergerac en voor de eerste
echte vlucht op eieren gebracht. In april is er
voor het eerst verduisterd. En er wordt op
donkere dagen bijgelicht en na de langste
dag tot 23.00 uur. Dit bijlichten gebeurt niet
met een tijdklok, maar handmatig.
Koos heeft jaren programma en Marathon
gecombineerd. Sinds een paar jaar is dit niet
meer het geval. Hij werd in een jaar
Generaal kampioen van de afdeling en Marathonkampioen. Hij wilde minder inkorven en uitslaan en iets meer zijn
tijd anders besteden dan alleen maar tijdens het seizoen op de vereniging te zijn.
De duiven zijn een week of 3 voor de marathonvluchten gecontroleerd en met de resultaten daarvan is er
gehandeld. De duiven welke ingekorfd gaan worden krijgen 7 dagen voor de inkorving een geelpil opgestoken. Na
de vluchten krijgen de duiven Oral Disinfect van Travipharma om verdere besmetting van in de mand opgelopen
zaken te voorkomen. 3 tot 4x per week krijgen ze vanaf 2022 de Kruidenelixer van Jan Smit, dit na aanraden van
meerdere toppers.
Ook opmerkelijk is dat Koos bij alle vliegduiven halverwege maart de eerste 2 pennen heeft getrokken. Op deze
manier hebben nagenoeg alle vliegduiven nog een volle vleugel tot hun beschikking nu halverwege Juli. Ook dit
laatste is weer iets nieuws wat hij geprobeerd heeft.
Zoals u leest, Koos staat niet stil en is er ook niet vies van om het hok, wat al jaren prima voldoet, toch weer aan
te passen.
De overwinnaar
De overwinnaar is een doffer van 2018.
Op de normale vluchten een goede
prijswinnaar, maar niet in de kop. Hij
stond als 2e getekende van de 5
ingekorfde duiven omdat hij er altijd is.
De doffer is ingekorfd op 16/17 dagen
broeden en kwam scherend over de
schutting in één poging op de spoetnik.
Koos is zelf de nuchterheid zelve, maar
bij deze aankomst was hij toch even van
slag en kon net aan zijn vrouw melden
dat het een duif van Bbbaaarcelona was…
Mooi dat een prestatie als deze, na alle
reeds vroege aankomsten, zoveel emotie
kan oproepen.
De doffer is via vaderskant een kleinzoon
van de Boyd, een superduif uit Zoon
Donkere Barcelona x een dochter van de
Raket van FPP. De Boyd stond op een duivin van de Gebr. Hendriks uit Zeist welke kwam uit een klz van de Mof
van FPP x duif van Paul van den Boogaard uit Kamerik en een 1e Nat Cahors vloog, zelfde als de Boyd. De moeder
is een duif Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen, Veenendaal uit een zoon van Inteelt Jo (1e nat. Mont de Marsan)
x de 700, 62e nat. Barcelona..
Alle Barcelonavliegers van Koos waren alweer prima hersteld van hun inspanning. Op zondag had hij er al 4 retour
van de 5, waaronder zijn eerste 2 getekenden.
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Epiloog
Deze overwinning heeft weer een extra diamant toegevoegd op de toch al rijkgevulde kroon van Koos Steenbeek.
Ondanks de zware Covidbesmetting, welke hij opliep in 2020 en de gevolgen daarvan, heeft hij de kolonie zeer
goed onder controle en is het tot nu toe een topjaar. Eens kijken of we hem ook bij de kampioenen dit jaar gaan
vinden.
Koos en Monique bedankt voor de ontvangst.
Auteur
Arjan van Gent
Winnaars Barcelona bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:

Frans Hummelink, Vorden
Comb. Kroon-Erren, Ven-Zelderheide
Pieter Woord, Urk
Frank Hage, Woerden
Coen van Haarlem, Terborg

Uitslag Barcelona 2022
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
Comb.Steenbeek&Zn
Sven van Houten
H. Kalter
Piet Eeuwes
A.J. van Amerongen
B. van der Horst
Comb. Verweij- de Haan
Bennie Homma
gebr. Brugemann
Pieter Woord
G.A.M.Tiemes
Tim Hage
H. Leeftink
N. de Fouw
Kees Droog
Frank Hage
J.G. Wiering
Flip Hoogervorst
Duo de Groot & Leijen
J.J.Steentjes
NJ Koenders
J.P.L.Vermaas
Wim & Michel Evers
Bas Jansen
Vertelman & Zn

Woonplaats
De Bilt
IJsselstein Ut
IJsselmuiden
Huissen
Bunnik
Groesbeek
Mijdrecht
Balk
Assendelft
Urk
Didam
Woerden
Nijverdal
Bant
Andijk
Woerden
Veenhuizen
Ter Aar
Egmond ad Hoef
Silvolde
Westervoort
Heemskerk
Didam
Zutphen
Hoogkarspel

Afstand
1193728
1182279
1256724
1186262
1189147
1167516
1201645
1285237
1229923
1260234
1190518
1187954
1242012
1274141
1263955
1187248
1314049
1196362
1243188
1192581
1190386
1232480
1190746
1213569
1258030

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

Ringnr
8-1699775
8-1709432
8-1481928
6-1290633
8-1721544
8-1683890
8-1750807
8-4300218
7-1148429
7-1004444
9-1430859
8-5191467
0-1167239
8-1485793
8-1787267
9-1696701
9-4739364
8-1131759
7-1163168
6-1303642
9-7011216
8-1783964
6-1867851
8-1627256
8-1780251

Aankomst Snelheid Punten
12:51:44
879.206 1.000,00
13:01:13
864.736
999,99
14:40:39
856.867
999,97
13:33:47
847.46
999,94
13:37:30
847.272
999,90
13:12:27
846.98
999,85
13:53:08
846.745
999,79
15:47:24
838.161
999,72
14:49:13
833.725
999,64
15:32:02
830.179
999,55
14:17:28
824.76
999,45
14:21:34
820.655
999,34
15:32:20
818.009
999,22
16:12:33
817.518
999,09
16:23:26
805.359
998,95
14:58:43
799.648
998,80
17:55:55
790.686
998,64
15:34:58
786.581
998,47
16:35:04
786.298
998,29
15:38:46
782.142
998,10
15:41:04
779.524
997,90
16:35:17
779.42
997,69
15:46:19
777.088
997,47
16:18:08
775.874
997,24
17:18:21
774.482
997,00

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

Naam
H. Kalter
Piet Eeuwes
A.J. van Amerongen
Verweij- de Haan
Bennie Homma
gebr. Brugemann
Pieter Woord
Tim Hage
N. de Fouw
Duo de Groot-Leijen
J.J.Steentjes
J.P.L.Vermaas

Woonplaats
IJsselmuiden
Huissen
Bunnik
Mijdrecht
Balk
Assendelft
Urk
Woerden
Bant
Egmond ad Hoef
Silvolde
Heemskerk

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

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

Naam
Vertelman & Zn
B. van der Horst
Comb J. Meijer & Zn
H Zwiers
John Laan
C. van Wijk en Zn
John Hartjes
H. Gerritsen
Gertjan van Houten
H. Hendriks
Comb.Steenbeek&Zn

Woonplaats
Hoogkarspel
Groesbeek
Hengelo Gld
Den Ham
Beverwijk
Benschop
Ulft
Woerden
IJsselstein
Vinkeveen
De Bilt

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 30

38

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

Naam
Comb.Steenbeek&Zn
Sven van Houten
B. van der Horst
G.A.M.Tiemes
H. Leeftink
Kees Droog
Frank Hage
Flip Hoogervorst
NJ Koenders

Woonplaats
De Bilt
IJsselstein Ut
Groesbeek
Didam
Nijverdal
Andijk
Woerden
Ter Aar
Westervoort

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

Nr
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Bas Jansen
Rieks Lonsain
Bosch&Prattenburg
Rekker-Westra
J.Hommes & Znn
Kroon & Erren
C. van Oeveren
Verweij- de Haan

Woonplaats
Zutphen
Nieuwleusen
Veenendaal
Berlikum
Akersloot
Ven-Zelderheide
Leersum
Mijdrecht

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

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

Prijs
Kristallen vaas
Doos bloembollen
Vlees pakket
Travi-basic pakket
Vispakket
BLT produkt
Versela Laga pakket

Winnaar
Comb.Steenbeek & Zn,De Bilt
Comb.Steenbeek & Zn,De Bilt
Sven van Houten, Ijsselstein
H.Kalter, Ijsselmuiden
Piet Eeuwes, Huissen
A.J. van Amerongen, Bunnik
Pieter Woord, Urk

Aangeboden door
Pigeoncom.com
Louis Vollebregt
Slagerij v.d. Bovenkamp
Travipharma BV
Louw van den Berg
Bio Lugecol Team
Versele Laga NV
Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule
1

Comb.Steenbeek & Zn ontvangt een bedrag van 950,00
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Jaap Mazee uit Ens wint klassieke Marseille 2022 bij SMN
Marseille 2022 was een mooie, klassieke vlucht. Zondagmorgen gelost, eerste aankomsten op 700km rond 18:00
uur en in het Marathon Noord gebied in het begin van de ochtend. Via de in 2022 geïntroduceerde meldlijst op de
Marathon Noord site kwam de eerste melding uit Veenendaal bij Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen. Later
kwamen H. Leeftink uit Nijverdal en John Hardebol uit Castricum hier nog overheen. Nog even later Jaap Mazee
uit Ens. Zijn automatische melding op 07.27 bleek goed te zijn voor de overwinning. Dus togen René en ik naar
Ens.
De Overwinnaar
Jaap is zeker geen onbekende bij Marathon
Noord. Hij werd al eens Ochtendlossings(2011) en Middaglossings (2000) kampioen.
Criterium der Azen middaglossing 2015,
winnaar St. Vincent 2017. Inmiddels 67
jaar en nog steeds werkzaam bij de grootste
pootaardappelexporteur ter wereld. Jaap
reist de hele wereld over voor zijn werk.
Gelukkig loopt het aardappelseizoen van
September tot en met Maart, dus tijdens het
duivenseizoen is hij veelal in Nederland.
Systeem
Jaap heeft verspreid op zijn terrein in de
Noordoostpolder een 6-tal hokken staan. 1
kweekhok met de vasthouders en 5 hokken
voor de vliegduiven en de jongen. Verder
staat er nog een hok van een andere
liefhebber uit het dorp, welke bij huis geen
hok kon plaatsen. Alle hokken staan op
palen minimaal 70 cm van de grond, zijn zeer luchtig en doelmatig. In veel hokken de broedhokken met roosters.
De hokken staan dag en nacht open, ook als de duiven thuiskomen van de vlucht. Droge mest welke nooit
verwijderd wordt. De duiven krijgen voer en water en daarmee is het klaar. Dit jaar heeft hij na een gevecht van
2 jaar toch maar tegen streptokokken gekuurd wat zeker geholpen heeft, want de prestaties dit jaar zijn weer
goed. Op het terrein wordt, samen met de buren, veel gedaan tegen ratten, muizen en marters. De poep van de
honden wordt bijvoorbeeld bewaard en verspreid tegen de marters.
Elke week moeten de duiven de mand in als Jaap tijd heeft. Hij heeft een duivenkar waar 230 duiven in kunnen.
Deze wordt dan gevuld en de duiven worden ingekorfd in de vereniging, worden weggebracht naar bijvoorbeeld
Venlo en de oude duiven worden regelmatig ingekorfd in Hank voor Melun. Hoeveel vliegduiven ter beschikking
heeft weet Jaap niet. In het begin van het seizoen waren het er meer dan 230, want de kar was vol en er zaten
nog duiven in het hok.
Er wordt wel verduisterd en bijgelicht om de duiven in de pennen te houden.
De winnares
De winnares is een klein duivinnetje uit
het najaar van 2020. Als jonge duif was
het al een apart dametje, maar sinds ze
gekoppeld is, kan er met haar gekroeld
en gevochten worden. Ze is gekweekt
uit de Theo, welke komt van Theo
Streefkerk uit Ameide. Theo is een kind
uit een kleinzoon van Zwart Goud x een
dochter van Bonte Piter. De moeder is
de Vale Wonder Lady. Deze komt uit
Broer Barcelona Ace van Nico de Fouw
(Zoon Livai x kleindochter Esme van Jan
Grootoonk) x de Wonder Lady van Jaap
welke de 4e internationaal Perpignan
won in 2018. Wonder Lady komt uit een klz van de Scherpe van Jos Pepping x een Jellema duivin via
Kweekcentrum Friesland.
Ze was dit jaar zijn 5e duif op Pau/Bordeaux met een 231e nationaal. Jaap begint deze vlucht met de 35e
nationaal en krijgt in 35 minuten 5 duiven. Op Marseille wordt ze geklokt om 07.27 uur voor de 43e nationaal en
de 1e Marathon Noord. Ingekorfd op 14 dagen broeden en lekker vel op het nest. Het is een klein bolletje, een
echte wringer en zag er op woensdag weer prima uit.
Verbaas U niet, verwonder u slechts
Dit is het levensmotto van Jaap. In zijn leven heeft Jaap al zoveel meegemaakt, dat er weinig zaken zijn die hem
nog van slag af kunnen brengen. De duif heeft hij niet aan zien komen, want hij was elders op het terrein bezig.
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Maar Unikon-web gaf hem de duif door. Een vroege duif echter, vooral als hij, net zoals met Pau, die serie ziet
thuiskomen brengt hem altijd weer tot de uitspraak: Duivensport is bijna net zo lekker als seks…
Kijk vooral naar het filmpje, Jaap ten voeten uit!
Auteur
Arjan van Gent

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 2022
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
Jaap Mazee
John Hardebol
H. Leeftink
G&J v Nieuwamerongen
T. Maassen
G.A.M.Tiemes
Comb. Hartog
P. Heikamp & v. Doorn
Gertjan van Houten
NJ Koenders
Ton Willems
J.Sival
T. Koele & Zn
Kaptein&Soeterbroek
Jelle Outhuijse
Frank Hage
H. Leeftink
J.J.Steentjes
A van Gelderen
C.J. van der Laan
Combinatie Ter Beek
De Vreugd van Beek
Flip Hoogervorst
Jan Doppenberg
Frank Hage

Woonplaats
Ens
Castricum
Nijverdal
Veenendaal
Amersfoort
Didam
Laren NH
Zetten
IJsselstein
Westervoort
Balgoij
Zetten
Wezep
Akersloot
Harlingen
Woerden
Nijverdal
Silvolde
Ameide
Castricum
Biddinghuizen
Rhenen
Ter Aar
Voorthuizen
Woerden

Afstand
1041718
1033473
1015004
975238
989911
966496
1000087
963997
974963
968669
948531
963768
1024225
1035680
1101742
982434
1015004
964509
967631
1035171
1022267
968959
993858
992986
982434

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

Ringnummer Aankomst
0-1109208
07:27:56
0-1412331
07:20:22
0-1167162
07:09:16
8-1702485
06:48:31
9-1511848
07:08:22
0-1268861
06:50:32
0-1352587
07:27:48
9-1454616
06:52:38
0-1322702
07:15:33
0-3035214
07:10:21
9-1475202
06:49:31
0-1292296
07:08:27
0-1239597
08:14:56
9-1768986
08:45:22
8-1413353
10:03:26
7-1311011
07:58:58
0-1167185
08:49:57
9-1459450
07:56:39
0-1137545
08:04:14
9-1564216
09:28:22
9-1380907
09:16:20
0-1291236
08:21:06
0-1523720
08:54:20
9-1366730
08:58:31
7-1311003
08:46:49

Snelheid Punten
982.815 1.000,00
982.049
999,99
974.777
999,97
955.629
999,94
951.502
999,90
945.196
999,85
943.654
999,79
940.822
999,72
930.705
999,64
929.314
999,55
928.551
999,45
926.301
999,34
925.28
999,22
910.595
999,09
906.464
998,95
900.517
998,80
888.833
998,64
885.968
998,47
882.686
998,29
876.992
998,10
874.979
997,90
870.503
997,69
866.984
997,47
863.079
997,24
862.68
997,00
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Attractie 1 Marseille
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
John Hardebol
H. Leeftink
G&J v Nieuwamerongen
G.A.M.Tiemes
Comb. Hartog
P. Heikamp & v. Doorn
Ton Willems
T. Koele & Zn
Jelle Outhuijse
Frank Hage
J.J.Steentjes
A van Gelderen

Woonplaats
Castricum
Nijverdal
Veenendaal
Didam
Laren NH
Zetten
Balgoij
Wezep
Harlingen
Woerden
Silvolde
Ameide

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

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

Naam
De Vreugd van Beek
Flip Hoogervorst
Gerard Griffioen
Rekker-Westra
J. Boesveld
Rob van der Wal
Comb. van Kleef-Hol
Piet Eeuwes
N. Konijn
John Laan
F.Hummelink

Woonplaats
Rhenen
Ter Aar
Zevenhoven
Berlikum
Steenderen
Mijdrecht
Geldermalsen
Huissen
Alkmaar
Beverwijk
Vorden

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 30

Attractie 2 Marseille
Nr
1

Naam
Jaap Mazee

Woonplaats
Ens

Bedrag

Nr

€ 200

10

Naam
Gebr. Holleman

Woonplaats
Tienhoven ad Lek

2

T. Maassen

Amersfoort

3

Gertjan van Houten

IJsselstein

4

NJ Koenders

5
6
7

Bedrag

€ 150

11

C. van Wijk en Zn

Benschop

€ 50

€ 100

12

Comb. van Tilburg

Nieuw-Vennep

€ 50

Westervoort

€ 50

13

John Laan

Beverwijk

€ 50

Kaptein&Soeterbroek

Akersloot

€ 50

14

de Groot & Leijen

Egmond ad Hoef

€ 50

H. Leeftink

Nijverdal

Beltrum

€ 50

17

B. van der Horst
John Hardebol

Groesbeek
Castricum

€ 50
€ 50

8

Castricum
Voorthuizen

15
16

Heezen Goossens

C.J. van der Laan
Jan Doppenberg

€ 50
€ 50

9

Frank Hage

Woerden

€ 50

€ 17

€ 50

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

Prijs
Kristallen vaas
Doos bloembollen
Vlees pakket
Travi-basic pakket
Vispakket
BLT produkt
Versela Laga pakket

Winnaar
Jaap Mazee, Ens
Jaap Mazee, Ens
John Hardebol, Castricum
Henk Leeftink, Nijverdal
G&J van Nieuwamerongen, Veenendaal
T. Maassen, Amersfoort
Nico-Jan Koenders, Westervoort

Aangeboden door
Ullamo Coating BV
Louis Vollebregt
Slagerij v.d. Bovenkamp
Travipharma BV
Louw van den Berg
Bio Lugecol Team
Versele Laga NV

Vluchtsponsor:
E-bike/fiets poule
8

Heikamp & van Doorn ontvangt een bedrag van 950,00
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Gerard Kok, IJsselmuiden, wint afsluiter van het zware seizoen 2022 Perpignan.
Voor de winnaar van Perpignan mochten René en ik naar IJsselmuiden. Dwars door de Flevopolder waar overigens
weer veel windmolens worden bijgebouwd. Gerard woont prachtig, op zo’n 500 meter van de IJssel.
Gerard komt uit een duivenfamilie. Zijn vader had duiven en ook zijn broer Arnold Kok speelt mee bij Marathon
Noord. Arnold won dit jaar Limoges bij de NU. Gerard is op dit moment onder andere voorzitter van de NU en
centrumleider van het NIC in Kampen.
De duiven zitten bij Gerard op een prachtig
hok waar de nestduiven 2 afdelingen hebben,
de jongen 2 en de kwekers een hok en in een
open ren. Gerard speelt met 35 koppels op de
Marathon en is dit jaar voorzichtig begonnen
ook ZLU te gaan spelen.
Het lossingsbeleid van de NPO en het steeds
veranderende vaste slecht samengestelde
vliegprogramma (middaglossing plotseling
ochtendlossing maken bijvoorbeeld) is een
doorn in het oog. Gerard vindt gewoon dat de
NPO de middaglossing moet organiseren en
de ZLU de ochtendlossing. Hij heeft dit jaar 4
vluchten ingekorfd met goede resultaten.
Agen, Barcelona, Narbonne en Perpignan
werden ingekorfd en alleen op de snelle Agen
sloegen de duiven de plank mis. 2 duiven
mee op Narbonne en Barcelona waarvan er op
beide vluchten 1 zich mooi op tijd meldde. En
dan natuurlijk op Perpignan 3 duiven mee,
met als resultaat een 8e nationaal en de
eerste bij Marathon Noord.
De methode Kok
De vliegduiven worden gekoppeld begin maart. De jaarlingen krijgen eieren overgelegd van de kwekers en de
oude koppels mogen geen jong grootbrengen. De duiven worden wel verduisterd, maar niet bijgelicht. Gerard
heeft heel lang dagfond en marathon gespeeld en daar zijn bepaalde zaken van blijven hangen, waaronder dus
het verduisteren. De duiven worden dus vanaf begin maart op nest gespeeld. De duiven gaan elke week de mand
in. De oude duiven alleen 1 nacht mand en de jaarlingen krijgen het liefst 2 of 3 dagfondvluchten. Dit jaar heeft
hij voor het eerst 2 keer in Hank ingekorfd voor Melun. Het gebeurt ook dat wanneer de duiven niet gespeeld
worden, deze samen met de duiven van zijn broer 50 km worden weggebracht naar Nijkerk.
Hebben de oude duiven eenmaal de inspeelkilometers gehad, dan worden ze tussendoor niet meer ingekorfd. 2x
trainen per dag wordt voldoende gevonden. Alleen zo nu en dan naar Nijkerk.
Nanne Wolff wordt telkens ca. 10 dagen voor inkorving op een Marathon vlucht bezocht om de duiven te
controleren. De laatste week krijgen ze behoorlijk wat pinda’s en 1 tot 2 dagen voor de inkorving krijgen de
duiven een geelpil en een pil voor de luchtwegen. Daarmee moeten ze het doen.
Dit jaar heeft dit al geresulteerd in een 3e NPO Bergerac, 4e NPO Agen, 6e NPO Bergerac, 28e NPO Ruffec, 38e en
70e NPO Cahors, 128e ZLU Narbonne en een 618e ZLU Barcelona.. en dan natuurlijk de 8e ZLU Perpignan.
De winnares
Bij de duif Gerda, zo heet de winnares, zit
een verhaal. Broer Arnold had een bon
gekocht van Gerrit van Vilsteren, bij SMN
geen onbekende. Hij kreeg bij Gerrit eieren
mee. Er kwam een prachtig klein blauw
duivinnetje uit één van de eieren en toen
Gerard wat duivinnen te kort kwam, kreeg
hij deze van Arnold. Als jaarling speelde ze al
een 103e NPO Cahors en als 2-jarige speelde
ze een 8e NPO op een loeizware Bergerac.
Dit jaar was ze te laat van Agen ZLU en voor
Perpignan zat ze 12 tot 13 dagen te broeden.
2 dagen voor inkorving heeft Gerard er een
jong van een dag of 4 ondergeschoven en
dat was wellicht de motivatie voor dit kleine
felle dametje.
Gerda is afkomstig van Gerrit van Vilsteren
en komt uit de 500, waar de Jander (1e nat
Dax) x de 2e nat St. Vincent, en zoon
Superklamper x dochter Kimlynn in zitten.
De moeder komt uit een kleinzoon Drogba x kleindochter Salinero, beide van de Eijerkamphokken.
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Epiloog
Steeds meer gaat Gerard beseffen dat dit een unieke prestatie geweest is. Op deze afstand (dik 1128km), op een
dermate zware vlucht (geklokt om 12.44 uur en 863 mpm) en alle reacties die hem bereiken. De wens is
natuurlijk eens een 1e nationaal, maar deze prestatie wordt door hem zeer hoog aangeschreven.
Ook leuk vindt hij het dat anderen goed met zijn duiven presteren. Zo waren wij vorig jaar bij G. Hamstra en Zn.
in Harderwijk die met een duif van Gerard de 1e nationaal en SMN Dax speelde. Ook de veroorzakers van het feit
dat Gerard nu Marathon speelt, de combinatie Kroon & Erren, speelt goed met duiven van Gerard en vise versa.
Gerard ving een duif op van de combinatie en door deze opvanger en het blijvende contact is Gerard Marathon
gaan spelen.
Het is altijd mooi dat een overwinning terecht komt bij iemand die zich ook bestuurlijk en organisatorisch inzet
voor de duivensport en zijn maatschappelijke omgeving.
Gerard, bedankt voor de ontvangst en tot oktober in Doetinchem.
Auteur
Arjan van Gent

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

Jay Lissenberg, Utrecht
W.H. Murk en Zoon, IJsselstein
Henk Gerritsen, Woerden
J. Hommes en Zonen, Akersloot
Pieter Woord, Urk

Uitslag Perpignan 2022
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
Gerard Kok
Bennie Homma
Jan Doppenberg
Verweij- de Haan
Ronnie Leusink
J.H. van 't Land
Arjan Beens
Verweij- de Haan
Pieter Woord
Gebr. Holleman
Paul vd Boogaard
N.C. Volkens
John Hardebol
R. A. M. de Jong
Piet Eeuwes
Vertelman & Zn
Gertjan van Houten
A van Gelderen
Jelle Jellema
P.Laan
G.J.A. de Klerk
Janssen-Weijers
C. van Wijk en Zn
Comb Kroon & Erren
Kaptein&Soeterbroek

Woonplaats
IJsselmuiden
Balk
Voorthuizen
Mijdrecht
Engwierum
Naarden
Genemuiden
Mijdrecht
Urk
Tienhoven ad Lek
Kamerik
Bergen (N.H.)
Castricum
Roelofarendsveen
Huissen
Hoogkarspel
IJsselstein
Ameide
Nijverdal
Bakkum
Almere-Buiten
Groesbeek
Benschop
Ven-Zelderheide
Akersloot

Afstand
1128906
1160427
1083256
1077988
1214143
1090907
1137101
1077988
1135197
1049807
1067094
1125552
1111579
1072840
1060029
1133915
1058410
1050280
1114243
1116813
1101905
1044124
1056024
1038295
1114717

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

Ringnummer Aankomst Snelheid Punten
8-1480668
12:44:06 863.671
1.000,00
9-4202047
13:37:51 852.722
999,99
9-1366058
12:24:57 841.069
999,97
0-1364993
12:19:38 840.446
999,94
0-1033644
15:23:07 828.136
999,90
9-1518116
13:21:10 811.584
999,85
9-1264586
14:23:10 808.656
999,79
9-1531791
13:17:12 804.346
999,72
0-1129536
14:44:08 795.438
999,64
0-1491306
13:21:41 780.712
999,55
9-1696953
13:45:26 779.797
999,45
9-1555655
15:03:49 777.950
999,34
0-1412330
14:48:13 776.669
999,22
9-1660396
14:00:48 775.285
999,09
6-1290633
13:49:49 772.151
998,95
0-1391755
15:28:01 770.838
998,80
7-1081749
13:51:01 770.302
998,64
9-1665009
13:46:30 766.907
998,47
8-1684187
15:28:18 757.320
998,29
0-1398632
15:51:40 747.201
998,10
9-1520394
15:36:15 744.909
997,90
9-1468584
14:21:06 743.629
997,69
0-1322417
14:45:06 739.459
997,47
0-1299928
14:22:20 738.821
997,24
9-1769000
16:08:29 737.500
997,00

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

Naam
Bennie Homma
Verweij- de Haan
J.H. van 't Land
Arjan Beens
Pieter Woord
Paul vd Boogaard
N.C. Volkens
John Hardebol
R. A. M. de Jong
Piet Eeuwes
Gertjan van Houten
Jelle Jellema

Woonplaats
Balk
Mijdrecht
Naarden
Genemuiden
Urk
Kamerik
Bergen (N.H.)
Castricum
Roelofarendsveen
Huissen
IJsselstein
Nijverdal

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

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

Naam
Janssen-Weijers
C. van Wijk en Zn
Coen Brugman
Frank Hage
Gerard Griffioen
N. de Fouw
J.Hommes en Znn
J.J.Steentjes
H. Hendriks
B. van der Horst
Tim Hage

Woonplaats
Groesbeek
Benschop
Luttelgeest
Woerden
Zevenhoven
Bant
Akersloot
Silvolde
Vinkeveen
Groesbeek
Woerden

Bedrag
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 30
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Attractie 2 Perpignan
Nr
1

Naam
Jan Doppenberg

Woonplaats
Voorthuizen

2

Verweij- de Haan

Mijdrecht

3

Gebr. Holleman

Tienhoven ad Lek

4

A van Gelderen

5

P.Laan

6

Comb Kroon & Erren

Ven-Zelderheide

7

Kaptein&Soeterbroek

Akersloot

8

Gebr. Jacobs

9

G. Rigter

Bedrag

Nr
10

Naam
Heikamp& v. Doorn

Woonplaats
Zetten

€ 200
€ 150

Bedrag

11

O. Pals

Bovenkerk

€ 50

€ 100

12

John Hardebol

Castricum

€ 50

Ameide

€ 50

13

Kees Droog

Andijk

€ 50

Bakkum

€ 50

14

Tim Hage

Woerden

€ 50

€ 50

15

C. van Wijk en Zn

Benschop

€ 50

€ 50

16

Mike Peereboom

Amstelveen

€ 50

Amstelveen

€ 50

17

Jan van Straten

Utrecht

€ 17

Amstelveen

€ 50

€ 50

Gewonnen extra prijzen Perpignan

Nr.
1
2
3
4
5
10

Prijs
Kristallen vaas
Doos bloembollen
Vlees pakket
Travi-basic pakket
Vispakket
BLT produkt
Versela Laga pakket

Winnaar
Gerard Kok, Ijsselmuiden
Gerard Kok, Ijsselmuiden
Bennie Homma, Balk
J.Doppenberg, Voorthuizen
Comb.Verweij-de Haan, Mijdrecht
R,Leusink, Engwierum
Gebr.Holleman, Tienhoven

Aangeboden door
Pharma Dr. Van der Sluis
Louis Vollebregt
Slagerij v.d. Bovenkamp
Travipharma BV
Louw van den Berg
Bio Lugecol Team
Versele Laga NV

Vluchtsponsor:

E-bike/fiets poule

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

Naam
Frank Hage
Piet Eeuwes
J.J.Steentjes
G.A.M.Tiemes
B. van der Horst
Gertjan van Houten
C. van Wijk en Zn
Gerard Griffioen
John Laan
H. Kalter
Comb J.Hommes en Znn
NJ Koenders
G .J.Eggink
R. Rozeboom
John Hardebol
Wim & Michel Evers
B.J.F. Pelle
Gebr. Holleman
Ton Willems
Jansen-Spaan
G.J.A. de Klerk
Gebr. Jacobs
Comb. Verweij- de Haan
Bennie Homma
Pieter Woord
H. Leeftink
Jan Doppenberg
A van Gelderen
Kaptein&Soeterbroek
Vertelman & Zn
Flip Hoogervorst
P. Heikamp & v. Doorn
N. de Fouw
Duo de Groot & Leijen
Tim Hage
Kees Droog
Comb. Rekker-Westra
Comb Kroon & Erren
Comb. Hartog
J. Methorst
Coen Brugman
Comb J. Meijer en zoon
Gerard Kok
John Hartjes
E. Fleming
H. Hendriks
A.J. van Amerongen
Dirk en Elitsa Veldhuis
Sil van Vliet
N. Konijn

Woonplaats
Woerden
Huissen
Silvolde
Didam
Groesbeek
IJsselstein
Benschop
Zevenhoven
Beverwijk
IJsselmuiden
Akersloot
Westervoort
Laren (gld)
Breukelen
Castricum
Didam
Hengevelde
Tienhoven a/d
Lek
Balgoij
Ewijk
Almere-Buiten
Amstelveen
Mijdrecht
Balk
Urk
Nijverdal
Voorthuizen
Ameide
Akersloot
Hoogkarspel
Ter Aar
Zetten
Bant
Egmond aan de
Hoef
Woerden
Andijk
Berlikum
Ven-Zelderheide
Laren NH
Barneveld
Luttelgeest
Hengelo Gld
IJsselmuiden
Ulft
Lochem
Vinkeveen
Bunnik
Diemen
Ter Aar
Alkmaar

Punten
2.993,82
2.992,37
2.990,62
2.988,02
2.984,21
2.984,13
2.983,73
2.979,65
2.975,12
2.974,22
2.969,87
2.969,70
2.965,58
2.964,41
2.953,73
2.950,39
2.944,66
2.944,53
2.938,39
2.920,69
2.914,39
2.912,65
1.999,73
1.999,71
1.999,19
1.999,19
1.997,21
1.996,93
1.996,33
1.995,95
1.995,94
1.995,07
1.993,81
1.993,01
1.991,93
1.991,92
1.991,57
1.990,06
1.989,89
1.985,24
1.983,74
1.981,78
1.980,47
1.979,73
1.979,21
1.976,95
1.974,34
1.972,66
1.972,54
1.972,43

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
Piet Eeuwes

Woonplaats
Huissen

Frank Hage

Woerden

John Laan

Beverwijk

Barc 1e
999,94

Barc 2e
986,22

Mars 1e
993,34

Mars 2e
985,15

Perp 1e
999,09

964,3

998,8

993,34

0

998,8

997

996,22

992,2

995,04

976,54

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Travipharma

Winnaar
Piet Eeuwes

Woonplaats
Huissen

Theaterbon €75

Travipharma

Piet Eeuwes

Huissen

Winnaars Criterium der Azen Ochtendlossing bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:

Perp 2e

Totaal
4.963,74
4.955,12

986,74

4.943,86

Kampioenschapsponsor:

P.J. Westerlaken, Veenendaal
A.J. van Amerongen, Bunnik
R. Kuijer & Zn, Maarssen
J. Hommes en Zonen, Akersloot
Bernard van der Horst, Groesbeek

Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtendlossingen

Nr
1
2
3

Naam
Piet Eeuwes
J.J.Steentjes
Wim & Michel Evers

Woonplaats
Huissen
Silvolde
Didam

Ringnummer
6-1290633
6-1303642
6-1867851

2020
999,99
984,6
962,59

2021
1.983,98
1.974,10
1.937,17

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Marcel Tromp

Piet Eeuwes

Huissen

Theaterbon €75

Marcel Tromp

Piet Eeuwes

Huissen

Winnaars Beste duif afgelopen 3 jaar Ochtendlossingen bij Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:

2022
1.999,03
1.992,15
1.976,67

Totaal
4.983,00
4.950,85
4.876,43

Kampioenschapsponsor:

J.H. van ’t Land, Naarden
Gerard Griffioen, Zevenhoven
Flip Hoogervorst, Ter Aar
Jan van Straten, Utrecht
Bernard van der Horst, Groesbeek
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Sponsorprijzen Ochtendlossingen
Nr. Prijs
1 Kristallen bokaal
Mega systeem
2 Kristallen bokaal
Kobo E-reader
3 Kristallen bokaal
Theaterbon t.w.v. 75,00
4 Smartwatch
5 3 zakken Versele Laga voer
6 Mega waardecheque twv 50,00
7 DHP pakket
8 DHP pakket
9 DHP pakket
10 2 zakken Versele Laga voer
11 VVV Cadeaukaart
12 VVV Cadeaukaart
13 VVV Cadeaukaart
14 VVV Cadeaukaart
15 VVV Cadeaukaart

Sponsor
Sponsor anoniem
Deil Electronics
Piet Laan
Piet Laan
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Versele Laga NV
Deil Electronics
DHP Cultura
DHP Cultura
DHP Cultura
Versele Laga NV
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon
Stichting Marathon

Noord
Noord
Noord

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Winnaar
Frank Hage
Frank Hage
Piet Eeuwes
Piet Eeuwes
J.J.Steentjes
J.J.Steentjes
G.A.M.Tiemes
B. van der Horst
Gertjan van Houten
C. van Wijk en Zn
Gerard Griffioen
John Laan
H. Kalter
Comb J.Hommes en Znn
NJ Koenders
G .J.Eggink
R. Rozeboom
John Hardebol

Woonplaats
Woerden
Woerden
Huissen
Huissen
Silvolde
Silvolde
Didam
Groesbeek
IJsselstein
Benschop
Zevenhoven
Beverwijk
IJsselmuiden
Akersloot
Westervoort
Laren (gld)
Breukelen
Castricum
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Toppigeons Supercup Marathon Noord
Nr

Naam

Woonplaats

St Vinc

Barcelona

Cahors

Marseille

Bergerac

Perpignan

Totaal

1

J.Hommes & Znn

Akersloot

1.874,78

994,39

1.814,63

1.945,39

1.878,44

994,39

9.502,02

2

G.A.M.Tiemes

Didam

989,65

999,45

946,44

1.986,07

1.989,43

988,72

7.899,76

3

Piet Eeuwes

Huissen

985,69

1.986,16

0

1.978,49

1.918,10

999,09

7.867,53

Prijs

Aangeboden door

Winnaar

Woonplaats

Kristallen bokaal

Toppigeons

J.Hommes & Znn

Akersloot

Theaterbon €75

Toppigeons

J.Hommes & Znn

Akersloot
Kampioenschapsponsor:

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

Cor Schermer, Castricum
S. van der Hulst-Wiranda, Voorhout
G.A. Tiemes, Didam`
H. Zwiers, Den Ham
Bernard van der Horst, Groesbeek

Herman van der Velden Trofee
Rekker-Westra, Berlicum
Barcelona

31e

St.Vincent

9e

Prijs
Kristallen bokaal

Aangeboden door
Stichting Marathon Noord

Winnaar

Woonplaats

Rekker-Westra

Berlicum

Theaterbon €75

Stichting Marathon Noord

Rekker-Westra

Berlicum

Winnaars Herman van der Velden Trofee bij
Marathon Noord de afgelopen 5 jaar
2021:
2020:
2019:
2018:
2017:

C. van Wijk en Zn, Benschop
Bas Jansen, Zutphen
Comb. J. Hommes en Znn, Akersloot
C. van Wijk en Zoon, Benschop
Comb. Steenbeek en Zn, de Bilt
49

Frank Hage uit Woerden is de nieuwe kampioen Ochtendlossing 2022 SMN
Wij kennen Frank al sinds 2018. Toen won hij Barcelona bij SMN met de Jim. Dus de trip naar Woerden leidde ons
via bekende wegen door het Groene Hart.
Kampioen Ochtendlossing worden bij Marathon Noord doe je niet zomaar. Ten eerste moet je hok een goed aantal
duiven voor deze vluchten bevatten, want de ochtendlossing kan je niet met 1 duif winnen. Ten tweede moet je
de juiste duiven bij de eerste 2 zetten en dat is voor menig liefhebber de grootste uitdaging. Ook is het
ochtendlossing kampioenschap een kampioenschap voor ervaren duiven op de extreem zware vluchten.
Barcelona, Marseille en Perpignan. Elke 3 van deze vluchten heeft zijn specifieke uitdagingen. Barcelona is altijd
zwaar en de langste Marathon die er is, Marseille ligt in de Zuidoosthoek met uitdagingen als de Mistral en het
Rhonedal. Perpignan is als laatste altijd weer de uitdaging om de duiven in de veren te houden en de duiven in de
juiste conditie te houden.
Frank Hage allerlei
Frank speelt op dit adres sinds de natoer van
2014 los van zijn vader Jan. Daarvoor heeft hij
al met vader Jan het programma en de
marathon gevlogen. Vader Jan is weer terug
naar het programmaspel gegaan.
De vliegduiven zitten in de aanbouw van het
huis op twee verdiepingen. 25 koppels beneden
en 17 koppels boven. De jonge duiven en de
kwekers zitten in een hok in de tuin.
De verzorging is eenvoudig en efficiënt. Frank
heeft een zeer drukke baan waarvoor hij ‘s
morgens om 0700 uur al van huis vertrekt. In
het seizoen (ongeveer 1 week voor de eerste
dagfondvlucht) gaan de duiven rond 0545 uur
trainen en worden de kleppen opengezet. De
voerbakken worden gevuld. Gedurende de dag
worden de kleppen weer gesloten of door
hemzelf als hij in de buurt is, of door zijn
vriendin. ‘s Avonds gaan de duiven ook weer
los. Het voeren is ook relatief eenvoudig. Ingespeeld wordt er op Gerry Plus met 1/3 vetrijk voer. Vanaf de
midfond wordt dit Victory Supervlieg met 1/3 vetrijk voer. Alles volle bak. Na een dag of 3-4 worden voerbakken
leeggemaakt en gaan de restanten naar de jongen en de kwekers.
4 tot 5 dagen voor de Marathonvlucht worden de geplande duiven bijgevoerd in een potje met een mix van
gemalen pinda’s, snoepzaad en Tovo. Naast de entingen tegen Paramixo en pokken wordt er bijna niet gedokterd
aan de duiven. Wel krijgen de duiven bij thuiskomst Provibac van Travipharma en Turbo Disinfect elke zondag om
de duiven natuurlijk te ontsmetten. Op internet kunt U dit systeem vinden onder de Tas van Hage en
Travipharma. In het seizoen komt hij bijna niet bij de dierenarts of er moet iets aan de hand zijn.
De duiven worden verduisterd en bijgelicht.
Het soort duiven is voor 50% afkomstig van Willem van der Velden uit Boskoop. De overige 50% komt onder
andere bij oom Tim, Baas-Berg, Verweij – de Haan vandaan en de oude lijnen uit de tijden van de combinatie
vader Jan en Frank voor 2014.
De duiven die het kampioenschap wonnen
Op Barcelona had Frank 10 duiven ingezet. 6 duiven in de
prijzen en als eerste komt de 701 van 2019. Als 2e getekende
klokt hij deze om 14.58.43. De 701 is een 100% Willem van der
Velden duif. Ingekorfd op 8 dagen jongen. Barcelona was voor
Frank de minste vlucht van het jaar, want hij begint met de
164e nationaal.
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Op Marseille had Frank ook 10 duiven ingezet en wederom 6
prijzen. De 2e getekende was de 2de duif die arriveerde om
07.58.58 uur. De 011 van 2017 had dit jaar een 28e
nationaal gespeeld van Pau/Bordeaux ZLU. Deze duivin
komt uit een Zoon van de 069 x duivin uit de Martine lijn.
De 069 is ook vader van de 4e nationaal Narbonne. De
Martine was nog op het hok van Vader Jan en Frank de 1e
asduif St. Vincent ZLU. Met oa een 64e en een 119e
nationaal wederom een mooie uitslag.

Op Perpignan wederom 10 duiven ingezet en 6 prijzen. De 994
van 2019 was zijn 4e aankomende duif op 15.03.46. De eerste
3 duiven klasseerden zich aan de kop met een 16,22 (1e
jaarling in het concours!) en 52 nationaal. De 994 komt op de
261e plaats terecht. Deze doffer komt uit Vino van Baas/Berg
keer een zus van de Heilige Geest van oom Tim en winnaar van
de 1e nationaal St. Vincent ZLU.
Op de overige ZLU vluchten presteerde Frank als volgt (alles
nationaal):
Pau/Bordeaux : 28,113, 247 etc 10 duiven mee 6 prijzen.
Agen jaarlingen: 11, 260, 475 23 duiven mee 7 prijzen.
Agen oude duiven: 43, 118, 652 18 duiven mee 8 prijzen.
St.Vincent/Tarbes: 36, 519 8 duiven mee 2 prijzen
Narbonne: 39, 190, 344 20 duiven mee, 8 prijzen
Epiloog
Frank is werkelijk zeer content met dit kampioenschap. Hij merkt aan de reacties van mede liefhebbers dat dit
een erg bijzonder kampioenschap is. Na zijn overwinning op Barcelona 2018 bij SMN werd er de vreselijke ziekte
kanker geconstateerd bij zijn zoontje Jim. Maar gelukkig is Jim nu reeds 2 jaar schoon en zijn de vooruitzichten
erg goed. Met dit in de gedachte smaakt deze overwinning extra goed! Of het de komende jaren wederom
uitblinken wordt met de duiven is af te wachten. Frank heeft per 1 juli de zaak overgenomen en krijgt het dus
zakelijk gezien nog drukker. Maar met een eenvoudig systeem en nog iets meer plannen moet dat goed kunnen
komen.
Frank gefeliciteerd en tot ziens op het hoogste schavot in Doetinchem.
Auteur
Arjan van Gent
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Piet Eeuwes, Huissen, 2e Kampioen OL, 1e Travipharma Criterium der Azen OL en Asduif over 3 jaar OL
SMN
De laatste jaren korven wij onze duiven in bij het Nationaal Inkorfcentrum van Zetten. In dit centrum spelen
verschillende goede liefhebbers. Eén van deze betere liefhebbers is Piet Eeuwes uit Huissen. Hij is in het bezit van
een sterk hok met duiven. Op de ZLU-vluchten pakt hij regelmatig een vaasje mee. Kortom het is een liefhebber
om rekening mee te houden … zelfs meer dan dat. Afgelopen seizoen heeft hij op de vluchten Barcelona, Marseille
en Perpignan goed gepresteerd. Zo goed dat hij 2e is geworden in de Ochtendlossingscompetitie van de Marathon
Noord. Dan hebben je duiven heel wat in hun mars, want de concurrentie is heel sterk. Verder won hij in deze
competitie Het Criterium der Azen en had hij de Asduif over drie seizoenen. Hoe hij dat voor elkaar heeft
gekregen, leest u in dit verhaal.
De liefhebber
De hoofdrolspeler van dit verslag is Piet Eeuwes
(77 jaar) uit Huissen. Dit stadje met bijna 20.000
inwoners ligt tussen Arnhem en Nijmegen en is
onderdeel van de gemeente Lingewaard, waar ook
Bemmel en Gendt bij hoort. In zijn ‘actieve
loopbaan’ was Piet kweker van Gerbera’s. Hij deed
dit tot 2010 en had een eigen kwekerij tot zijn
pensioen. Zijn eerste duiven hield Piet in een hokje
gemaakt van sinaasappelkistjes … hij was toen een
jaartje of 8 oud. Piet is ‘aangestoken’ met het
duivenvirus door broers van Piets vriend. Bij zijn
ouderlijk huis hield én speelde hij met duiven … tot
zijn trouwen. Nadat hij getrouwd was, ging het na
een paar jaar weer kriebelen en begon hij
opnieuw. Iedereen speelde in die jaren het
programma en Piet kon met de beste mee. Hij
hield er ook van om met veel duiven te spelen. Dit
is nog te zien aan de meters duivenhok die hij op
zijn grond heeft staan … meer dan 30 meter, die
nu lang niet allemaal meer in gebruik zijn.
Rond 2010 is hij overgeschakeld op de marathon. Dit had twee aanleidingen. Ten eerste had hij een paar keer een
fondduif van een andere liefhebber gekregen en die wonnen mooie vroege prijzen. Dat gaf zo’n kick, meer dan
een goede uitslag op de ‘gewone vluchten’ … dat smaakte naar meer. En op het korte werk had hij eigenlijk alles
al gewonnen … er moest een nieuwe uitdaging komen.
Er werd geïnvesteerd in marathonduiven. Op de Olympiade in Zuid-Afrika kwam hij in contact met de Gebr.
Frenken uit Weert. Hij sprak met hen af om 20 jongen te kopen en dat gebeurde het volgende kweekseizoen. De
mannen uit Weert wonnen in dat seizoen de 1e nationaal St. Vincent … Piet had van deze duif de eitjes gekocht …
dat was mooi meegenomen. Een paar jaar later kocht Piet in Hoorn ook 20 jongen bij Cor Blokdijk.
In de tuin van Piet en zijn vrouw staat 30 meter vlieghok en 12 meter kweekhok. Van beide hokken is de helft niet
meer in gebruik, omdat hij voor de marathon niet zoveel duiven meer nodig heeft. Onze topper uit Huissen vindt
het bij de hokken belangrijk dat er genoeg verluchting in het hok zit, maar zeker geen trek.
De huidige stam bestaat uit het bloed van diverse bewezen duiven. Hierbij zit een duivin van Ap Peters uit
Zelhem, wat Jellema-duiven via Geert Tiemes uit Didam, en enkele duiven van Jan Janssen uit Groesbeek, Marcel
Jansen uit Ewijk, Piet Heikamp en Marco van Doorn uit Zetten en van wijlen Theo van Oss.
De Asduif over drie jaar
Piet Eeuwes is in het bezit van een geweldenaar. Dit is ‘de 633’ van 2016. Deze topduivin won de laatste
seizoenen de volgende prijzen:
•
4e Marathon Noord Barcelona 2022 (32e nationaal tegen 4.842 duiven)
•
15e Marathon Noord Perpignan 2022 (151e nationaal tegen 3.805 duiven)
•
24e Marathon Noord Barcelona 2021 (201e nationaal tegen 4.838 duiven)
•
52e Marathon Noord Perpignan 2021 (499e nationaal tegen 4.873 duiven)
•
2e Marathon Noord Perpignan 2020 (12e nationaal tegen 3.354 duiven)
‘De 633’, komt van vaderskant uit de goede stam van Piet waar meerdere generaties goede duiven uit komen. De
vader zelf won mooie prijzen op Barcelona en St. Vincent. De opa van vaderskant, ‘De Barca 788’, won o.a. de
144e en 205e nationaal Barcelona. Hij komt van Jan Jansen uit Groesbeek (soort Hagens via Van Kooten-van
Bemmel). De oma van vaderskant is de 1e nationaal St. Vincent van Marcel Jansen. De moeder komt van Theo en
Bernard Burgers (soort Kuipers/Schellekens en Gebr. Brugemann).
2e Kampioen en 1e Travipharma Criterium der Azen Ochtendlossing
In de competitie van Marathon Noord zijn er bij de Ochtendlossing twee kampioenschappen met de twee bovenste
duiven van de inkorflijst. Deze kampioenschappen worden vervlogen over de vluchten Barcelona, Marseille en
Perpignan. Bij ‘het gewone’ kampioenschap telt de eerste van deze twee aangetekende duiven en bij het Criterium
der Azen tellen ze allebei. Piet Eeuwes werd bij ‘Het Criterium’ eerste en bij de andere tweede. Dit kwam op deze
manier tot stand:
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•
4e Barcelona (32e nationaal tegen 4.842 duiven) met ‘de 633’ van 2016
•
53e Barcelona (548e nationaal tegen 4.842 duiven) met ‘de 111’ van 2018
•
37e Marseille (275e nationaal tegen 3.338 duiven) met ‘de 905’ van 2018
•
55e Marseille (454e nationaal tegen 3.338 duiven) met ‘de 430' van 2019
•
15e Perpignan (151e nationaal tegen 3.805 duiven) met ‘de 633’ van 2016
Kortom Piet draaide voor het Criterium der Azen 5 van de 6 getekende duiven. Dit lukte slechts 5 liefhebbers van
de 251 deelnemers. Frank Hage kwam qua punten het dichtst in de buurt van deze topper uit Huissen.
Het seizoen
Het seizoen start in Huissen eind maart. De duiven worden dan gekoppeld en ook de vliegers mogen een jong
groot brengen. Piet had in het begin van het seizoen 40 oude vliegduiven en 12 kweekkoppels (nu zijn dat er nog
8). De jaarlingen zijn pas op de natour ingespeeld. De basis van de kweek is goed maal goed. Ook worden de
beste duiven ingeteeld om deze nazaten op de kweek weer te kruisen.
Bij goed weer gaan de vliegers vanaf het begin van het seizoen gelijk wekelijks mee. Dit gebeurt in de club of met
de kar van plaatsgenoot Eef van Aalten. De inspeelvluchten zijn nooit verder dan 350 km. Verder vindt Piet
onnodig. Nadat de eerste jongen zijn grootgebracht, worden de duiven zo gezet dat ze mooi zitten voor hun
eerste marathonvlucht. De ideale stand is er volgens Piet niet: ‘Zowel eitjes als een jong van een dag of 5 à 6 is
prima. Doffers op een groot jong is ook goed. Zelfs duivinnen op verse eieren hebben bij mij vroege prijzen
gepakt.’ Vanaf het begin van het seizoen lieten de duiven zien dat ze er goed op stonden. Piet: ‘Alleen op Pau kan
ik nooit goed draaien. Verder ging het goed. Ik heb niet alle vluchten meegedaan … gelukkig Narbonne niet. Voor
de laatste vlucht twijfelde ik of ik ‘de 633’ zou spelen op Perpignan. Wim Peer maakte me gek voor de Marathon
Noord. Je staat er goed voor, zei hij, nog één keer je topper pakken en je staat er bij. Ik ben nooit zenuwachtig,
maar op Perpignan wel. Ik was als een kind zo blij dat ze er was en ook nog een mooie prijs pakte.’
De verzorging
De duiven krijgen voer van Van Tilburg via Piet Heikamp en
onze winnaar van Het Criterium der Azen bestelt soms een
pallet Wielink. Hij kiest dan voor de beste mengelingen,
waar alles in zit. Deze mengelingen gaan met de seizoenen
mee: De ruimengeling tijdens de rui, kweekmengeling
tijdens de kweek enz. In het marathonseizoen geeft Piet
pinda’s en snoepzaad extra. Snoepzaad krijgen de duiven
vooral voor het inkorven, zodat ze nog een keer extra gaan
drinken. Daarnaast krijgen de duiven piksteen en het
mengsel uit de mineralenemmers van ‘De Patagoon’.
Medisch gezien doet Piet alleen het nodige. Hij komt zelden
bij een dierenarts. Wel voor de verplichte enting natuurlijk.
Piet met een glimlach: ‘Ik gaf vroeger thee met 10 soorten
kruiden. Sinds ik dat niet meer doe, komen de duiven
beter. Na de rui kuur ik de duiven wel twee weken met
baytril en voor het koppelen krijgen de duiven een
wormkuur. Tijdens het broeden krijgen de duiven dan een
geelkuur van 5 dagen en in het seizoen af en toe een geelpil of ‘de gele druppel’. Dit is een ideetje van Martin
Jacobs uit Bennekom. Bij een temperatuurdaling is het goed te kuren om de koppen schoon te maken.
Ik ben over het afgelopen seizoen heel tevreden. Met name ‘de 633’ heeft me mooie kampioenschappen
opgeleverd.’
De Beleving
Piet vertelt: ‘Ik beleef onze hobby super ontspannen. Toen ik het bedrijf had, had ik vaak veel stress en bij de
duiven kwam ik dan volledig tot rust. Mijn gezin is geïnteresseerd vooral omdat het mijn passie is. Ik ga samen
met Eef van Aalten inkorven in Zetten … tegenwoordig Randwijk. We hebben een clubje die één keer in de maand
samenkomt. Hierin zitten Piet Heikamp, Wim Peer, Marcel Jansen, Huub Spaan, Ton Willems en Jan Kalkeren. We
kletsen lekker over de duiven en andere zaken en wisselen ervaringen uit. Het mooiste aan onze hobby blijft het
kijken bij de vluchten. Vooral als er één als een pijl uit de lucht aan komt zetten en deze duif zit nog vroeg ook.’
Wat kan er beter in de duivensport? Piet: ‘Er kan heel veel beter … maar we moeten vooral blijven genieten zo
lang we duiven hebben.’
Tot Slot
Heb je nog een leuke anekdote van het afgelopen seizoen? De voormalige kweker van gerbera’s: ‘De tweede duif
van Perpignan had de 10e pen eruit. Bij het inkorven van deze vlucht was de pen voor 50% weer ingegroeid en
toch kon deze duif prijsvliegen.
Tot slot wil ik nog zeggen dat je verder komt door een goede relatie met goede liefhebbers te hebben en dan
onderling te ruilen. En ik wil ons Inkorfcentrum in Randwijk een compliment geven. We worden altijd goed
ontvangen en het is allemaal prima geregeld.’
Daar ben ik het volledig mee eens! Piet (mede namens Mike) enorm bedankt voor de gezellige avond en nogmaals
gefeliciteerd met je drie mooie kampioenschappen! Tot in Doetinchem.
Auteur
Jaco van Nieuwamerongen
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Joop Steentjes uit Silvolde, 3e kampioen Ochtendlossing bij Stichting Marathon Noord.
Samen met Mike hadden we een thuiswedstrijd om een verslag te maken bij onze senior clubgenoot Joop
Steentjes. De vliegende bloemist wordt er wel eens geroepen, en dat klopt ook. Naast zijn woonhuis staat het
tuincentrum dat hij lang geleden heeft overgenomen van zijn vader. En nu zijn het de zoon en dochters van Joop
die het tuicentrum runnen.
Joop is een buitenmens pure sang. Stil zitten
kan hij niet en is met zijn 82 jaar nog vol in de
running. Buiten het seizoen is hij altijd wel weer
aan het timmeren en klussen om zijn hokken of
volière weer strak voor elkaar te hebben. Joop
vliegt op het huidige adres nu 17 jaar en is
ongeveer 20 jaar bezig om te excelleren op de
fond. Hij speelt alle vluchten in de club en sinds
een paar jaar ook alle ZLU vluchten. Door de
jaren heen is hij met zijn duivenmaat Bep
Stijntjes veel op pad geweest. Samen duiven
africhten tot diep in Duitsland en samen kweken
en duiven aanschaffen. Aantal jaar geleden zei
hij als ik nog wat wil moet het nu gebeuren, en
is Joop gestart met een strak plan. Het enige
wat telt is de wedstrijdmand, ondanks dure
namen of mooie duiven. Gericht werden er wat
aankopen gedaan bij o.a. Coen van Haarlem,
Frank Zwiers en N. de Fouw . Hij kwam er al
snel achter dat het niet de mooie duiven waren
die gingen presteren. Jaarlijks werden er zo’n
80/100 jongen gekweekt. die zaten vaak in de manden om te oefenen. Joop heeft een diep hok van een meter of
4 en een lengte van 18 meter, zelf gemaakt (1 jaar over gedaan) met grote ingebouwde rennen erin. Het is
eigenlijk een hok in een hok, alles is voorzien van roosters. In de winter zitten de duiven in die rennen en komen
niet in de schappen. Bijlichten doet hij wel na de langste dag, de duiven gaan dagelijks los zomer en winter. Dit
voorjaar pakte Joop zijn duiven bijzonder goed. Elke week gingen de ouden in de mand en hij pakte vaak met
gemak 40% in de prijzen, en dat tegen de snelheidsduiven in de plaatselijke club.
Twee duiven hebben er voor gezorgd dat Joop dit jaar derde is geworden op de ochtendlossing bij Marathon
Noord. Allereerst zijn geweldige duivin de 642 zijn eerst getekende van zowel Barcelona als Perpignan. Op
Marseille was het de doffer 450 die ook zijn eerste was op Bergerac/Libourne ochtendlossing de vervangende
vlucht voor St.Vincent.
Barcelona. 1192 km. Om 15.39 uur, 1e getekende de duivin 16-1303642( Elly) de 20e melding bij SMN
Marseille.
964 km. om 7.56 uur, 1e
getekende de doffer 19-1459450. De 18
melding bij SMN
Perpignan. 1065 km. Om 16.16 uur.
1e getekende de duivin 161303642(Elly) de 35 melding bij SMN
Joops parel is natuurlijk Elly: zijn vrouw
en daar is de 642 naar genoemd, deze
topper heeft al 4 Barcelonavluchten
achter elkaar prima gepresteerd. Ze is
over de laatste drie jaar de 2e beste duif
geworden in onze competitie. Als ze
thuiskomt maakt ze een aparte zwier om
het huis en heeft altijd smerige poten,
volgens Joop herkent hij haar zo door die
afwijkende aankomst. In de hand is het
een gewoon vrij klein kras duivinnetje
met zachte pluim, een Jellema type en
dat klopt ook want in haar pedigree
komen de oude succesvolle namen
duidelijk naar voren. Joop heeft de
ouders overigens gekocht bij John Waaijerink, Lemele.
Joop korft de ZLU duiven in Lichtenvoorde in, hij wordt daar altijd netjes geholpen en het is er rustig. Want waar
lawaai is zul je Joop niet treffen. We vroegen Joop nog of hij iets bijzonders deed buiten het bijlichten : Hij speelt
tot aan Pau alles gescheiden op weduwschap en koppelt ze dan en laat ze hun gang gaan. Zijn duivenbestand
bestaat uit 15 kweekkoppels, 60 overjarige vliegers en 40 jaarlingen. Toen we zijn hok verlieten viel ons oog op
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een grote glazen fles met een of ander brouwsel. Ik wist dat Joop al jaren daarmee bezig was, maar hij maakt een
soort tinktuur van azijn, knoflook, gember, kurkuma en div. Kruiden. Vroeger deed hij dat met jenever maar
tegenwoordig op basis van azijn. Jenever vindt ik zelf maar al te lekker zei hij. Deze tinktuur ruikt enorm sterk en
gaat dagelijks in het drinkwater. Het houdt de luchtwegen en de darmen schoon. Bij thuiskomst van de vluchten
zit er een puntje halamid in het drinkwater. Joop voert hoofdzakelijk Mariman kweek en de laatste drie/vier dagen
Koopman all in one. In de winter maakt hij een mix van diverse soorten duivenvoer, grit, gerst, gebroken mais,
kippenkorrels en mineralen.Verder zijn Joop en Bep nog wel eens bezig met de ogentheorie van Jozef Hoffman uit
Duitsland om de duiven te selecteren op vlieg en kweekwaarde.
Het was gezellig bij de familie Steentjes en de tijd vloog om, na een paar foto’s en een Achterhoeks filmpje die we
waarschijnlijk moeten ondertitelen werd het tijd om er een punt aan te breien.
Joop geniet van de huldiging in Doetinchem en we wensen je het allerbeste toe.
Auteur
Patrick Sticker
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Comb. Rekker-Westra winnaar van de Herman van der Velden Trofee 2022
De winnaar van de Herman van der Velden Trofee bij Stichting Marathon Noord 2022 is geworden de combinatie
Marijke en Auke Rekker, vliegend onder de naam: comb. Rekker-Westra. Ze wonen in het Friese plaatsje
Berlikum. Berlikum (officieel, Fries: Berltsum) is een dorp in de gemeente Waadhoeke en ligt ten noordoosten van
Franeker. De plaats is destijds ontstaan als terpdorp aan de monding van de Riedstroom, dat was een slenk uit de
Middelzee. Het dorp telt ca. 2.500 inwoners en bevindt zich in een akkerbouwgebied met veel glastuinbouw. Voor
mensen die graag fietsen is het daar een prachtige omgeving met veel weidse taferelen en de zilte zeelucht is
nooit ver weg.
Barcelona en Bergerac/Libourne
Herman van der Velden is mede-oprichter van SMN
en is ons helaas het afgelopen jaar ontvallen. Herman
was een groot liefhebber van de lange afstanden en
heeft daarom hieraan een mooie prijs verbonden. De
Trofee wordt uitgereikt aan de beste speler op
Barcelona en St. Vincent. Dit zijn de 2 langste
afstanden van de SMN competitie op de
ochtendlossing en de middaglossing. Laat de Herman
van der Velden Trofee dit jaar ook nog gewonnen
worden door combinatie Rekker-Westra op de verste
afstand.
St. Vincent werd vanwege de zeer warme
weersomstandigheden ingekort en duiven werden
gelost in Bergerac/Libourne. De combinatie speelde
daarop met de duivin NL19-4201928 de 9e van SMN
met de 1e getekende op 1037 km.
Op de zware Barcelona werden ze als 31e afgevlagd
bij SMN met de 2e getekende, de duivin NL184299622 en dat op een afstand van 1323 km. Dit is
geen typefout!!
Auke Rekker met de 2e getekende van Barcelona, de
NL18-4299622
Marijke Rekker met de 1e getekende van Bergerac/Libourne, de NL19-4201928
De combinatie
Auke en Marijke hebben een jong gezin met 3 kinderen in de leeftijd van 4, 9 en 11 jaar. Marijke staat voor 100%
achter de duivensport en helpt mee daar waar het kan. Ook wachten ze samen op de thuiskomst van de duiven.
Tevens komen daar regelmatig sportvrienden kijken voor de nodige morele ondersteuning. Hiervoor is een mooi
wachthuis ingericht met koelkast, koffiezetapparaat en opgefleurd met mooie duivenfoto’s. Het is hier dus goed
toeven.
Martin van Zon hok
In de zeer ruime tuin staat een prachtig duivenhok van 14 meter lang en 5 meter breed opgedeeld in 7
afdelingen. Het hok is helemaal gemaakt volgens de principes van Martin van Zon. Elk hok van de 7 afdelingen,
daarvan is de achterwand ± 2 meter lang en 3 meter breed en dan zit er nog een ren voor van 2 meter breed. Het
front van de ren is gemaakt van nertsengaas en de wanden en het dak van de ren zijn dicht. Zo kun je in elk hok
je eigen klimaat creëren. ’s Avonds zitten de duiven in het nachthok en gaat de deur dicht om de warmte vast te
houden. De plafondschuiven staan altijd open.
Daar de hokken op elkaar lijken en als zodanig ook zijn ingericht, willen de duiven nog wel eens in het verkeerde
afdeling vliegen, dit met hevige gevechten tot gevolg. Hier moet de combinatie altijd extra alert op zijn.
Auke heeft 25 kweekkoppels hoofdzakelijk uit de lijnen Zanzibar en Roos, met Jan Ernest en Sjaak Buwalda
duiven. Ook kweekt Auke samen met Jelle Jellema en Chris Beckers. Verder zitten er 90 oude vliegduiven
waarvan 60% jaarling is. Dit jaar hebben ze 80 jongen gekweekt voor eigen gebruik.
Vlieghok
Voorbereiding op het seizoen
Het gehele najaar en winter blijft de vliegploeg bij elkaar tot eind maart. Dan worden de duiven gescheiden en op
weduwschap ingespeeld op de programmavluchten. De duiven worden alleen gespeeld op de één
nachtmandvluchten. Soms ook worden ze zelf weggebracht.
De duiven worden in 3 ploegen verdeeld en gekoppeld en op de juiste neststand per hok op de marathonvluchten
voorbereid. De beste stand voor nestduiven vindt Auke 10 – 14 dagen broeden of jonge duiven van 4 – 6 dagen.
Zo wordt er voor Limoges en hok gekoppeld, voor St. Vincent en Periqueux. Na de eerste 3 overnachtvluchten
gaat de cyclus van broeden door, mits ze natuurlijk na de vlucht weer op nest gaan.
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Voor elke marathonvlucht worden de duiven zondag zelf weggebracht tot ca. 60 – 80 km. Ook worden zijn duiven
wel meegegeven met de trainingsvluchten georganiseerd in Hank en Velddriel. Dit zijn vluchten met één nacht
mand van ruim 400 tot 550 km.

Trainen rond het hok
De duiven komen los tussen 19.00 – 20.00 uur. Alles moet dan naar buiten en dus ook van het nest af en dan
moeten ze verplicht anderhalf uur vliegen. Zo laat op de avond willen de duiven enorm goed vliegen is Auke zijn
ervaring. Hij gebruikt in het begin de vlag, maar dat is later eigenlijk niet meer nodig.
Voer en medisch
Drie tot vier keer per jaar bezoekt Auke tijdens het marathonseizoen dierenarts Nanne Wolf en volgt altijd strikt
zijn advies op.
In grote lijnen volgt hij het door Jelle Jellema geadviseerde medische systeem, van in januari enten tegen
paratyfus en daarna een week kuren.
Begin mei krijgen alle duiven een wormpil.
10 dagen voor de eerste marathonvlucht krijgt de vliegploeg een geelpil en later 2 dagen een kuur tegen
ornithose. Auke gebruikt de medicijnen van Belgica de Weerd.
De duiven krijgen tijdens het hele vliegseizoen volle bak met extra vetvoer voor het inkorven. Hij gebruikt
hiervoor Mariman vlieg, Matador fond en dieet van Versele-Laga.
De 2 winnaressen
De NL19-4201928 speelde o.a. 9e van SMN en 9e Nat. sector 4 op Bergerac/Libourne. Vorig jaar vloog ze op de
zeer zware Bressols 18e Nat. sector 4 en de 11e NPO. Ze heeft al 5 vroege prijzen op de marathon gespeeld en
komt uit de lijnen van Zwart Goud van Jelle Jellema x een dochter van de “Super Kweker” van Coen van Haarlem.
De NL18-4299622 speelde o.a. 31e van SMN en 287e Nat. Barcelona 2022 op 4842 duiven. Deze duivin komt via
sportvriend Simon IJnsen van Ameland. Ze heeft op St. Vincent en Dax (bijna 1200 km) ook al 2 x een kopprijs
gewonnen en komt uit Jellema duiven. Ze is familieteelt op de “Saffier” en “Youri” x “Dr. Waldeck”. De NL184299622 is ook de moeder van 4e NPO Agen 2022 van 732 duiven op 1072 km en snelste jaarling.
Waar ben je trots op
De combinatie Rekker-Westra behoort de laatste jaren tot de beste hokken van Noord-Nederland en heeft al vele
topprestaties geleverd en dan is het moeilijk kiezen. Auke gaf aan dat een 55e Nat. en een 84e Nat. Barcelona wel
geweldig te vinden. Dat je op de langste afstanden toch vroege duiven kunt klokken, zelf onder zware
omstandigheden. Auke was 2 keer 8e van geheel Nederland op ruim 16.000 duiven, 1x met noordoostenwind en
1x met zuidenwind. De kick is om een super vroege duif thuis te krijgen en dat lukt de comb. Rekker-Westra
regelmatig.
Wat zijn je ambities
Het streven is elk jaar een aantal keren op teletekst (bij de eerste 10) te staan in sector 4. Verder wil Auke een
Barcelonahok opbouwen en meer ZLU vluchten spelen. Voor volgend jaar wil hij in ieder geval de 3
middaglossingen en de 3 ochtendlossingen van SMN spelen. Daarnaast worden een aantal leuke vluchten
uitgezocht om ook aan mee te doen.
Om in te korven voor de ZLU is het dichtstbijzijnde inkorfcentrum voor Auke en Marijke Nieuwleusen. Dat is 100
km rijden en daar doe je ruim een uur over. Dat is voor noorderlingen die aan de ZLU vluchten mee willen doen
nog wel een dingetje!!
Auke en Marijke bedankt voor jullie gastvrijonthaal en heb genoten van de passie en het vuur waarmee jullie de
duivensport bedrijven.
Auteur
Simon Kuipers
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Winnaars Marathon Noord in de afgelopen jaren

Jaar
2021
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
Wim Peer, Millingen a/d Rijn
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
R. Kuijer en Zn, Maarssen
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
Hans Wolfsen
René Koeman
Herman van der Velden
Ab Beek
Wim Dorrestein
Jo Hendriks
Jan te Pas

Brummen
Zevenaar
Assendelft
Emst
Soest
Wormerveer
Overleden
Overleden
Overleden
Overleden
Overleden
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