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Limoges 

 
 
 
De openingsklassieker Limoges  werd een prooi voor  Jan Willems uit Nijverdal met zijn 3-

jarige duivin Marly. 

Het  animo om mee te doen op Limoges werd niet getemperd door de weersverwachtingen. De 

weersvoorspellingen gaven aan dat een breed overtrekkend regenfront over België op vrijdagavond 

de duiven zou hinderen in hun vlucht naar huis.  Desondanks bleven de verwachtingen hoog bij een 

aantal liefhebbers, het nachtvliegen werd tot de mogelijkheden gerekend en dit hield in vroeg bij het 

hok staan om niet verrast te worden. Een aantal liefhebbers wilden het zeker weten en gingen al zeer 

vroeg uit hun bed, ook Jan Willems nam  geen risico om verrast te worden door een nachtvlieger. Al 

verwachtte Jan geen nachtduiven,  gezien de regenbuien die op de Belgische tv vrijdagavond werden 

getoond. Rond vier uur in de ochtend verruilde Jan zijn warm bed voor een warm kopje koffie en een 

koude stoel onder de veranda om te wachten op wat zou komen. Maar de duiven kwamen niet in de 

eerste uren van de ontluikende ochtend. Verstijft van het lange zitten en de nachtkou ging Jan even 

voor achten een warm kop koffie pakken, zo kon hij tevens even kijken op de VNCC site of er al 

meldingen waren in de voorvlucht. Nee, er stond nog niks en toen Jan met zijn koffie weer naar 

buiten wilde,  ging de telefoon. De beller feliciteerde Jan met zijn vroege duif en Jan dacht dat men 

een grapje met hem wilde uithalen? Maar wat was nu het geval?  Tijdens het bekijken van de 



meldlijst en daarna een kop koffie pakken,  was i Marly om 07.58 over de antenne gelopen en werd 

de duivin automatisch doorgemeld, terwijl Jan nog van niks wist. Met deze mogelijkheid had Jan 

geen rekening gehouden, nadat hij het over was gegaan op een automatisch meldsysteem.  Daarna 

moest Jan wachten of er in de overvlucht een snellere duif zou vallen, dit gebeurde niet  en daarmee 

heeft Jan al weer een grote overwinning binnen, terwijl het seizoen nog maar net is begonnen. De 3- 

jarige duivin met ringnummer 19-1328824 draagt nu de naam van Jans kleindochter Marly. Iedereen 

die een beetje bekend is met de zware fondwereld weet dat Jan Jelle Jellema helpt bij de verzorging 

van zijn kolonie. Marly is geboren uit  prestatielijnen  ( 430, Zwart Goud, Snelle Jelle) van Jellema en 

een snufje Arjan Beens.  Haar ouders hadden beiden al mooie prestaties geleverd, maar zijn helaas 

allebei verloren gegaan. Gelukkig zijn hun  ouders nog aanwezig, want Jan gelooft in goede duiven 

(lijnen). Dit geeft meer kans op succesvolle nakweek, dan doffer Geluk x duivin Mazzel. Door de 

Corona perikelen werd Marly pas in 2021 voor het eerst gespeeld op de zware fond. Ze werd 

ingekorfd voor Limoges, maar was pas een week later weer thuis. Daarna kreeg ze Bressols voor de 

kiezen en hier was  ze mooi op tijd,  de derde duif bij Jan. Je moet ze altijd een tweede kans geven 

om te beslissen of ze er ut moet, vindt Jan.  

Jan, hoe had je de duiven voorbereid? 

Toen het seizoen 2022 begon zijn ze alle weken mee geweest. Daarna nog 1 keer Hank en Tienen. Zo 

hadden ze voldoende kilometers in de vleugels  om mee te kunnen naar Limoges. Als voeding krijgen  

ze de zak van Jellema met daarbij veel mineralen en emmers vol met  Allerhande. Vanaf donderdag 

voor het inkorven wordt er vetvoer gegeven in potjes, alleen aan de kandidaten voor Limoges. Jan 

voert driemaal daags en laat in de ochtenduren de doffers uit, daarna in de middag de minnen en in 

de avond rond 20.30 alles verplicht een uurtje vliegen ( wennen aan de schemering).  De duiven 

worden het liefst op 10/11 daagse eieren ingekorfd,  de partner mogen ze zelf uitzoeken, laat de 

natuur het maar regelen  ( dit geldt ook voor de kwekers ). Hoe gekker ze met hun partner zijn en 

hun nestje, des te meer groeit de motivatie en de binding met het hok. Ze moeten weten waarvoor 

ze vliegen als  ze eenmaal gelost zijn. De medische begeleiding is minimaal, PMV en een spuit tegen 

paratyfus in het voorjaar. Begin mei nog een 5-daagse geelkuur voor alle duiven. Om de duiven te 

reinigen na de vluchten wordt er paddy  gegeven. Dit gebeurt ook bij de jonge duiven, hun mengeling 

bestaat uit 75% jonge duivenvoer, aangevuld met 25% paddy. Hierdoor blijven ze mooi en worden 

niet te vet, dat vindt Jan slecht voor jonge duiven.     

Jan , heb je nog iets veranderd in de winterperiode? 

Ja, ik heb besloten om nog maar 1 ronde jongen in het voorjaar voor mij zelf te kweken en deze apart 

te zetten van mijn vliegduiven. Jelle had nog en oud kippenhok over en deze heb ik omgebouwd tot 

jonge duivenhok. Ik hoop hiermee besmettingen over en weer tussen de ouden en de jongen te 

voorkomen. Tot nu toe zie ik positieve resultaten. Jongen zijn gezond en zeer weinig verliezen en de 

ouden hebben nu meer ruimte in hun hok. Tevens kan ik nu mij geheel focussen op de wedvluchten 

en hoef ik mij niet meer druk te maken over een tweede of derde ronde jonge duiven. Voor de 

geschonken bonnen gebruik ik mijn kwekers. Ook het kweken wordt zoveel mogelijk op natuurlijke 

basis gedaan, zoveel mogelijk met je handen er vanaf blijven. Wordt een jonge duif ziek, dan wordt 

deze apart gezet en moet na een paar dagen weer hersteld zijn, anders….!  Jan heeft nu wel meer 

hok, maar het aantal duiven is constant gebleven. Hij vliegt met ongeveer 65 duiven en kweekt 90 

jongen. Dit moet voldoende zijn om goed te kunnen blijven presteren. Het is de kwaliteit en niet de 



kwantiteit, waar het in de duivensport om draait!  Dit jaar heeft Jan 1 duif voor Barcelona en de rest 

wordt gespeeld op de VNCC-vluchten. Het liefst speelt Jan de middaglossingen, want bij de 

ochtendlossing mag je blij zijn als je dezelfde dag een duif krijgt. Het overgrote deel komt toch pas de 

andere dag. Terwijl de liefhebbers op de kortere afstanden dezelfde dag hun concours kunnen 

sluiten.  Mocht je toch vroeg zitten dan krijg je gauw het verwijt van nachtvliegen om je oren van de 

voorhand. Daarnaast ziet Jan dat er allerlei maatregelen worden bedacht om de invloed van de nacht 

te neutraliseren, zodat de voorhand er steeds beter uitkomt.  Vandaar dat Jan heeft gekozen voor de 

VNCC-vluchten en niet voor de ZLU.  

Wordt Marly dit jaar nog weer gespeeld? 

Jazeker, ze gaat mee naar Ruffec, indien de omstandigheden gunstig zijn. Jan werkt niet met een vast 

voorop gezet plan. Hij bekijkt het van vlucht tot vlucht en speelt daarop in. Marly is goed gebouwd, 

haar stuit voelt gesloten aan en zij heeft haar vleugels dicht tegen haar romp zitten. Dit zie je vaak bij 

goede fondduiven. Met een scherpe heldere blik kijkt ze je aan. Ze had niet veel geleden van de 

vlucht en was al behoorlijk weer op gewicht. ( gezonde duiven recupereren snel) Ze bezit twee 

vakken ( duiven zoeken vaak na de eerste leg een andere plek voor de tweede broed) en zat strak op 

haar eieren. Om haar te laten vliegen moest Jan haar met schaal en al naar buiten brengen.  Soms 

zitten twee duiven naast elkaar op de grond te broeden en ontstaat er trammelant. Jan plaats dan 

vaak een baksteen tussen de broedende duiven en dit blijkt voldoende te zijn om de rust te 

herstellen.  Jan hoort niet bij de krabbers, op de vloer liggen beuken snippers en zo nu en dan wordt 

een vak wat schoongemaakt om de duiven wat meer ruimte te geven. Nee, de natuurlijke 

gezondheid is hier de basis van gezonde duiven, anders kunnen ze het ook niet volhouden in de 

manden, waar ze toch een paar dagen in moeten verblijven en het voer vervuild kan raken met de 

uitwerpselen van de duiven. Goede en gezond blijvende duiven, gebaseerd op natuurlijke selectie 

met een scherp oog van de liefhebber kunnen leiden tot mooie prestaties, aldus Jan. Leuk is dat een 

zoon van Jan, nu twee jaar met duiven speelt. Marcel en Jan doen veel dingen samen, maar doen 

sommige dingen anders en ze spelen apart. Ook Marcel wil zich vooral gaan richten op de zware fond 

en vorig jaar had hij al een mooi succes, hij zat zijn vader voor, maar nu was het Jans zijn beurt. 

Dit jaar gaan wij ook aandacht geven aan nummer 2 en 3 van de VNCC 

Klaas Buwalda heeft  de tweede duif en dat is een hele prestatie op zijn afstand in Friesland                   

( Sexbierum). De duif werd gespeeld op 10/11 daagse kalkeitjes en vloog haar tweede 

overnachtvlucht.  Op Periqueux  vorig jaar was zij ook de eerste bij Klaas en werd toen ingehouden. 

Haar vader Johan is een echte. Hij was in 2016 de snelste duif van Orange over  S3 en S4. Dat Klaas 

nu alweer een vroeg e duifhe pakt, werd niet verwacht. Hij is verhuisd en is  opnieuw gestart en had 

nog niet verwacht dat hij  op zijn nieuwe stek zo snel weer een vroege duif zou draaien. 

Dimar Kuipers  uit Glanebrug werd derde in de VNCC. Ook hij speelde zijn duifje op 10/11 daagse 

eieren. Ze zat strak  en vast op de eitjes en was super mooi., maar Dimar had niet gerekend op een 

vroege duif. Zijn hok kent grote temperatuurverschillen door de grote open rennen die er voor zijn 

geplaatst. Duiven toondennog geen forme. Zijn duifje is geboren uit een doffer die  van Benno 

Kastelein komt( Blauwe 93, lijn Marianne x Muldertje) gekruist met een duivin ( lijn Vetje van 

M.Meijer), waar veel snelheid in zit . 

Alle drie liefhebbers van harte gefeliciteerd met jullie mooie vroege duif.  



Bergerac-Libourne (St. Vincent) 
 

  



Jelle Jellema pakt op een genadeloze Bergerac als enig in de avond een duif in de VNCC!! 

St.Vincent 2022 moest  worden aangepast, gezien de regels van  het hitteprotocol.  NPO besloot er 

een ochtendlossing van te maken om zo de duiven meer kans te geven door de hitte van de dag te 

komen. Jelle vond het een prima beslissing. Duiven kunnen met 32/33 graden goed omgaan, maar 

rond de 40 graden komt de buitentemperatuur dicht bij de lichaamstemperatuur van  de duif en kan 

dit problemen veroorzaken ten aanzien van de temperatuurregeling van het duivenlichaam. Tevens 

zijn de duiven van Jelle geselecteerd op (zware) ochtendlossingen, maar zijn ploeg van tweejarigen 

was nog niet echt geselecteerd op prestaties. Als jaarling hadden ze wel Agen en Narbonne gevlogen 

voor het opdoen van ervaringen, maar qua prijsvliegen vielen ze net buiten de boot. Ze kwamen 

goed, maar nog niet op tijd, aldus Jelle. Toen de duiven in het zuiden in de vooravond goed 

begonnen te vallen, kon Jelle uitrekenen, dat rond tien uur de mogelijkheid op een duif niet 

ondenkbaar was. Net voor tien uur viel het tweejarig duivinnetje 20-795 op de ren. Jelle was nog in 

de hokken het een en ander aan het doen, maar hoorde haar vallen. Hij had zijn kleppen nog 

gesloten en de duif  wachtte  om naar binnen te mogen. Toen Jelle haar even in de handen nam, kon 

hij goed zien dat de duivin uren aan een stuk had gevlogen. Haar buitenste pennen stonden schuin 

omhoog, maar ze oogde nog tamelijk fris. Bij het melden werd duidelijk dat hij een zeer vroege duif 

had gepakt. Niemand, in een gebied van pakweg 100 km lang had een duif  (dichtstbijzijnde was 

Geldermalsen)  en hierdoor schrijft Jelle opnieuw geschiedenis in de duivensport. Zijn Naomi, zo heet 

deze duivin nu, werd 2e nationaal van meer dan 12.000 duiven, 1e sector 3 en 1e VNCC van meer dan 

1000 duiven. Naomi  is de enige duif  in de VNCC die op de dag van lossing haar hok bereikte.  Bij Jelle 

is het min of meer normaal geworden, dat na de eerste de tweede, derde, vierde enz vlot achter 

elkaar vallen. Maar dat was dit keer anders. Het duurde tot ongeveer het einde  van de 

zaterdagmiddag,  voordat de overige negen duiven begonnen te vallen.  Jelle denkt zelf dat misschien 

wel 80 % van de duiven door de hitte zijn gaan zitten en pas later weer de terugreis hebben ingezet.  

Uiteindelijk kwamen de overige duifjes goed terug  en een deel vloog gewoon haar prijs.  

Jelle, hoe heb je de duiven op het seizoen voorbereid?   Duiven gaan elke week mee, maar ik zorg er 

voor nooit langer dan 1 nacht mand. Daarnaast zijn ze een keer met Hank mee geweest. Je weet dat 

mijn duiven de gehele dag open hok hebben en rond 21 uur moeten ze verplicht nog een uurtje 

trainen.  Heb dit jaar de vliegduiven pas gekoppeld in mei en er is niet van gekweekt. In april werden 

ze verduisterd. Dit alles om ze op het juiste moment in forme te krijgen, maar ik denk zelf dat mei te 

laat is. Volgend jaar gaat alles weer een maand eerder. Het aantal kilometers als voorbereiding speelt 

zeker een rol, maar regelmaat vind ik nog belangrijker, zeker met het oog om de oriëntatie aan te 

scherpen.  Dit jaar heeft Jelle wat pech met de voorbereiding . Het kostte al twee  goede duiven en 

het is al vervelend genoeg als je ze verliest op een belangrijke vlucht. Maar geluk en pech zijn ook 

factoren die meespelen in de duivensport.  

Naomi. Zij is een goed gebouwde duivin, haar stuit is wat langer ( zie je vaker bij duivinnen), ligt goed 

in de hand ( balans) en als je haar vasthoudt merk je hoe glad haar veren zijn ( ook  mooi donker 

getint) . Ze glijdt als het ware door je hand. Voor de liefhebbers van ogen, ze trok haar pupil richting 

bek ( scheel kijken). In oude duivenboeken werd dit als een zeer goed teken beschouwd. Ze vloog op 

een volle vleugel en moet nog haar eerste pennetje stoten. Ze komt uit prestatielijnen. Vader is 

Special Jade 3 (BatenburgxJellema), een zoon van Special One x Kleine Jade ( beiden hebben een 

eerste  Bracelona op hun naam staan) x moeder 19-224, zij is een dochter van Jef x Rena  (Jef vloog 

ook 1e int. Barcelona en Rena  6e int. Pau en 8e nat. Barcelona). Dus met de genen zit het wel goed!  



Jelle geeft ook aan dat de kweek met andere prestatieduiven met de lijn van Kleine Jade en Rena  

regelmatig bruikbare duiven geeft. Naomi  werd gespeeld op een jong van zes dagen en het plan van 

Jelle is haar ook te spelen op de komende ZLU-vluchten, dan op eitjes. Ze is nog mooi jong ,sterk en 

gezond en krijgt zeker nog meer kansen om haar vliegkwaliteiten te tonen bij Jelle.   

 

 

Herman Brinkman uit Tuk pakt de tweede snelste duif op Bergerac. 

Herman was niet echt gelukkig met de omzetting middaglossing naar een ochtendlossing, maar vond 

het wel verstandig,  gezien de weersvoorspellingen. Je maakt je duiven klaar voor een vlucht met een 

nachtmoment en nu moesten de duiven  de gehele dag vliegen. Uiteindelijk heeft de duif van 

Herman wel een stuk van de nacht gepakt, want Herman constateerde zijn nestduivin om 05.08 

zaterdagochtend. De voorbereiding van deze duivin was een beetje afwijkend. Door het feit dat op 

Limoges  de doffers opvallend goed kwamen en de duivinnen minder, besloot Herman op 

weduwschap te gaan vliegen. Echter voor   twee duivinnen lag dat anders, zij werden te midden van 

de weduwnaars gekoppeld en zaten op een jonkie van zes dagen toen ze werden ingekorfd. 

Opvallend was dat de weduwnaars geen enkele interesse toonden in de twee broedende duivinnen. 

Een leuk verhaal  is zijn tweede duif. Herman  verspeelde  hem vorig jaar op Agen. Op een gegeven 

moment werd er gebeld van een booreiland, waar de doffer zat. Na enig overleg mocht de duif met 

de helikopter mee naar Den Helder, waar hij via de dierenambulance en een plaatselijke liefhebber, 

uiteindelijk weer bij Herman terug kwam en nu op Bergerac de tweede duif ( 26e , S4) was op het 

hok. Geluk voor de duif en geluk voor Herman. 

 

 



Gerard Koopman heeft de derde plaats VNCC 

De derde liefhebber is Gerard Koopman uit Emmerveen. Zijn weduwnaar legt de 1028 km af in een 

prima tijd. Om 05.44 zaterdagochtend  is hij terug op zijn hok. Voor Gerard maakt het weinig verschil 

of een duif  een middaglossing vliegt of een ochtendlossing. Ze moeten toch die 1000 km vliegen of 

dat nu in een keer gebeurd of twee keer 500 km is voor Gerard niet zo,n probleem. Goede 

fondduiven kunnen dat!  Zijn 3-jarige weduwnaar had als voorbereiding al aardig wat kilometers 

gevlogen: 2 keer 500km, 2/3 keer 350 km en een paar vitesse vluchtjes. Als je het bij elkaar optelt, 

kom de voorbereiding in kilometers boven de 2000 en  dan zijn ze klaar om ingekorfd te worden voor 

de zware fond vluchten. Gerard was om 22.00 van plan om naar bed te gaan, maar zag de melding 

van Jellema, dan slaap je met een oog en oor open, want ook hier kan er een vallen. Dat de doffer 

een deel van de nacht heeft gepakt, staat buiten kijf, anders kan je niet op die tijd draaien. Hij is 

geboren uit een zoon van de Tarbes x Barcelona duivin van N. Peiren gekoppeld met een dochter uit 

Ad Rem ( Fre de Boer) x Rosanna ( Kees Droog). Gerard draaide zeer sterk, hij had  een mooie serie 

vroege duiven op deze vlucht. 

 

  



Ruffec 
 

 

 

 

 

Een razendsnelle Ruffec werd gewonnem door de allround duif van de heer W.Strijbosch uit Didam! 

 

Dit jaar stond er één ochtendlossing vanuit Ruffec op het programma. Het spreidingsgebied liep van 

iets onder de 800 km tot net boven de 900 km. De westenwind zorgde voor hoge snelheden en de 

algemene verwachting was dat je aan het einde van de middag duiven kon draaien. Met deze 

gedachte liep liefhebber Strijbosch de gehele middag vanuit zijn winkel naar  zijn duivenhokken te 

kijken. Hij had 4 weduwnaars mee, waaronder 15-429. Deze had het gehele jaar al aangetoond in een 

super conditie te verkeren. Als voorbereiding had Strijbosch hem de reguliere programmavluchten 

laten vliegen, waar hij steeds bij de eerste vier op zijn hok viel en mooi in de prijzen viel. De doffer 

had al getoond ook goed te kunnen presteren op de middaglossingen. Zo vloog hij op St.Vincent de 

66e in de VNCC en op Dax de 95e. Door de specialisatie kom je niet vaak een duif tegen die het goed 

doet op meerdere disciplines, maar de  429 behoort bij deze selecte groep. Liefhebber Strijbosch 



stond bij zijn bekende molensteen te wachten op de aankomst van de duiven en hij hoefde niet lang 

te wachten. Rond 16.22 viel de 15-429 als een steen op de valplank. Hij had de 787 km in een record 

tijd overbrugd. Zijn snelheid lag boven de 86 km per uur en dit maken wij niet vaak mee nij de zware 

fondvluchten, maar dit jaar was Bordeaux zlu ook boven normaal snel. Het karakter van een 

ochtendvlucht wordt beïnvloed door de weersomstandigheden. Nu was de wind in het voordeel van 

de duiven, maar bij kopwind krijg je een geheel andere vlucht en uitslag. Strijbosch wist dat in de 

overvlucht ook nog behoorlijke kanshebbers waren, maar gelukkig voor hem, kon niemand een 

snellere duif melden. Leuk is om te vermelden hoe één van  de voorouders van deze doffer bij 

Strijbosch op het hok kwam.  Negen jaar geleden viel er een piepertje tussen de losgelaten jonge 

duiven. De volgende dag liep ze binnen en het bleek een Belgisch duifje te zijn. Toen er  telefonisch 

contact werd gelegd met de eigenaar, was deze zeer verbaasd. Hij dacht dat ze nog in de schaal lag, 

maar blijkbaar is ze bij haar eerste vliegpogingen gelijk meegevlogen met een groep overtrekkende 

vluchtduiven en kwam zo uiteindelijk in Didam terecht. In het kort,  duivin bleef en bleek van zeer 

goede afkomst te zijn, haar ouders excelleerden op vluchten van 600/700 km. In het begin viel het 

Belgisch duivinnetje niet op, maar werd alsmaar beter. Zo goed zelfs dat Strijbosch haar koppelde 

tegen de lijn van de 993 ( beste fondduif 2005 van de afdeling).  Bij de fond moet je een aantal jaren 

wachten , voordat je weet of de nakomelingen goed zijn en dat bleek later ook. Helaas verloor 

Strijbosch deze prachtig gebouwde duivin in het najaar van het tweede jaar, terwijl de jongen zich 

goed begonnen te tonen.  De moeder van de 429 komt uit deze lijn x oude eigen lijn gekruist met een 

duif van Jos Goossen.  De ochtendlossing was voor Strijbosch een nieuwe ervaring, daarvoor had hij 

alleen meegedaan aan de middaglossingen. Het is de bedoeling om dit jaar de 429 nog een keer te 

spelen, waarschijnlijk Bergerac en als alles goed gaat, wordt er ernstig gedacht om de 429 voor de 

kweek in te zetten, mede gezien zijn leeftijd. Liefhebber Strijbosch mag men rekenen tot de modale 

liefhebber. Zijn duivenaccommodatie behelst voor het vliegen 28 weduwnaars en 5 nestduiven. De 

partner wordt nooit tegelijk ingekorfd,er blijft altijd 1 thuis van het koppel. Aandacht voor de duiven  

gebeurt  voor en na de werkzaamheden van het eigen bedrijf. Hij vliegt met een beperkte groep 

jonge duiven en probeert de duiven zoveel mogelijk gezond te houden zonder veel poespas. Jongen 

worden op de natour voor het eerst ingekorfd en krijgen een eerlijke kans. Dit betekent gezond 

blijven, fit terugkomen en in het tweede vliegjaar kwaliteit tonen. Hier ligt het uiteindelijke 

selectiemoment. Ondanks dat Strijbosch op de kortere vluchten succesvol is, gaat zijn focus uit naar 

de overnachtfond, al wordt zo nu en dan ook deelgenomen aan de dagfond. Dit is vaak als 

voorbereiden op de zware fond. Naast de vliegduiven beschikt deze liefhebber over acht 

kweekkoppels en 3 voedsterkoppels. Strijbosch praat liever over vermeerderaars dan over 

kweekkoppels, Want daar zijn er maar zo weinig van! De medische begeleiding is eenvoudig. De 

verplichte PMV vaccinatie en voor de jongen de PMV-coli variant  en pokken. Gelukkig geen last van 

coli onder de jongen, tot nu toe. Als hij de duiven kuurt tegen geel dan let hij op het weer. Is het 

warm dan in het water, is het koud dan een tablet. Gebeurt als de duiven 3 dagen broeden. Duiven 

vliegen maar één keer per dag een uurtje, zonder vlag, dit is niet nodig. Prachtig als je nog ziet dat 

duivensport eenvoudig en met beperkte tijd toch tot mooie prestaties kunnen leiden, zeker als je een 

klasse doffer als de 15-429 op je hok heb zitten.  

  



Cahors (Bressols) 

 

 

Cahors werd een stevige selectie van de beste duiven, waar de doffer van Robin Bakhuis uit 

Westerhaar nationaal de snelste duif werd van Nederland.  

Toen de letters Robin riepen dat er een duif viel, werd er niet direct gedacht dat het een duif van 

Cahors zou  zijn, want de duiven van Quivrain konden elk moment arriveren. Robin was in het hok 

bezig alles hiervoor klaar te maken. Hij wist dat er nog geen enkele duif was gemeld op de VNCC-site 

en gezien de overvlucht en de heersende noordelijk wind werd ook door Robin nog geen duif 

verwacht. Echter toen hij op de display keek stond wel zijn eerste van Cahors genoteerd. Dan gaat er 

wat door je heen, ongeloof, verbazing, je weet het even niet meer. Na het melden kwam het 

wachten, maar het duurde meer dan twee uur, voordat er weer een duif werd gemeld.  De 

wonderduif de 19-970 had al aangetoond over vliegkwaliteiten te beschikken en hij is een volle broer 

van de “Robin”van Harold Zwiers en wat deze duif vorig jaar heeft gepresteerd bij Harold staat nog 

bij veel liefhebbers fris op hun netvlies. De ouders van deze beide duiven hebben nog meer goede 

duiven voortgebracht. De nestzus van de 19-970 wordt door Robin Bakhuis zeer hoog ingeschat, 

gezien haar prestaties en hij hoopt haar dit jaar nog één keer vroeg te pakken. Het jaar 2019 was een 

geweldig kweekjaar van dit ouderkoppel. De vader van de 19-970 komt van Wiersma en vloog zelf 

knalvroeg op Periqueux en Bergerac, hij werd de 12 beste fonddoffer van Nederland. De moeder is 

het product van twee duiven van Arjan Beens en  zij heeft al meer goede jongen groot gebracht. 

Helaas begint zij onregelmatig te leggen, maar wat zij heeft uitgebroed laat van zich spreken.  



Robin, hoe is de 19-970 dit jaar voorbereid? 

Hij heeft alle programmavluchten gehad en moest elke dag 1 uur verplicht vliegen. Op Limoges werd 

hij als weduwnaar ingekorfd en hier vloog hij de 21e npo. Tussendoor werd er niet gelapt, gezien de 

zwaarte van de vluchten.  Maar om een vroege prijs te pakken moet je het nestspel hanteren, 

volgens Robin. Vandaar dat men de weduwnaars na Limoges heeft gekoppeld. Dat dit goed is 

uitgepakt bewijst de uitslag van Cahors. Het is niet zomaar iets, de snelste duif van alle 4 sectoren. 

Natuurlijk zijn de duiven bijgevoerd met allerlei vetproducten ( Tovo, Beyers Energy, snoepzaad enz), 

daarnaast dagelijks grit en de emmer van Jellema. Opvallend is de kruidenelixiter LTW fles van Beute. 

Duiven krijgen eerst een week lang elke dag dit in het water en daarna elke maandag en dinsdag. 

Men is hier zeer tevreden mee. Robin doet het niet alleen, Gert, zijn oom helpt hem bij de verzorging 

van de duiven  (doet de kwekers) en samen worden er allerlei zaken overlegd en besproken. Men 

beschikt over een 85 duiven voor de fond, deze worden eerst op weduwschap gezet en na verloop 

van de tijd worden ze gekoppeld. De 19-970 werd op een jong van ongeveer 5/6 dagen gespeeld en 

zijn duivin bleef thuis, speciaal ingehouden voor de doffer!  Dat men vertrouwen had in de 970 blijkt 

wel uit de poulelijst, hij stond bomvol. Dit deed men mede door zijn felheid op het nest. In totaal 

heeft de doffer ruim 3000 km gevlogen ( incl.Limoges) voordat hij werd ingekorfd op Cahors. Zijn 

vliegcarrière is voorbij, hij komt nu op de kweek, ook omdat broers en zusters het goed doen. Dit jaar 

heeft Robin al vier jongen getrokken van de 19-970.  Van de jongen wordt verwacht gezond blijven 

en thuiskomen. Ze worden op de natour ingespeeld, want dan hebben zij de meeste tijd voor de 

jongen. Dan als jaarling minstens één overnachtvlucht. Dit jaar zijn de meeste jaarlingen op Ruffec 

gespeeld en worden nu nog op Bergerac doorgespeeld. Dit vergemakkelijk de selectie. Door jaarlijks 

een doorstroming van rond de 30% van nieuwe duiven te doen in het vliegbestand, hoopt men de 

kwaliteit van de vliegduiven te verbeteren/verhogen.  Het is prachtig om te zien dat als men de 

duiven hobbymatig houdt er altijd mogelijkheden blijven om exceptioneel te presteren. Uiteindelijk 

blijven de factoren: kwaliteit van de duif, het hok en de verzorging  van doorslaggevende betekenis 

te zijn om succesvol de duivensport te kunnen beoefenen. Als je dan ook nog over een geweldig 

kweekkoppel beschikt, ziet de toekomst er rooskleurig uit. 

Cahors was een stevige vlucht, waar de duiven alles uit de kast moesten halen om weer thuis te 

komen. Dit kon men goed zien aan de lage snelheden en het trage verloop van de vlucht, hopelijk zijn 

de twee laatste vluchten wat gemakkelijker voor onze duiven, dit hebben ze wel verdiend, gezien de 

reeds vervlogen vluchten. 

  



Agen 
 

 

Zware Agen winst voor Jozef en Jos Meijer uit Hengelo (Gelderland). 

Seizoen 2022 wordt gekenmerkt door zware vluchten, de weersgoden spelen een spelletje met onze 

duiven. Nu werden de duiven gelost met een oostenwind, welke gaandeweg richting NW ging. 

Tevens waren er onweersbuien op de vlieglijn, dus reken maar uit, geen duiven in de vroege 

ochtend. Het gehele concours kende een traag verloop en men kon pas afslaan op de zondag. De 

duivin van Jozef en Jos Meijer had de minste moeite met dit parcours, zij overbrugde de 971 km met 

iets minder dan 66 km per uur en werd om 12.33 zaterdagmiddag geconstateerd. Omdat de 

vader/zoon combinatie op een korte afstand zitten, werd het wachten of in de overvlucht nog sneller 

zou worden gedraaid. Dit was niet het geval, juist door de zwaarte van de vlucht, nam de gemiddelde 

snelheid gestaag af. Jozef is dit jaar met prepensioen gegaan en heeft nu de handen vrij om de 

duiven nog beter voor te bereiden. Men speelt de zlu-en vncc vluchten. Hier heb je wel een 

behoorlijk aantal duiven voor nodig, de combinatie begon met 50 vliegkoppels. Hun duiven komen 

van bekende fondliefhebbers uit de omgeving en verder weg. Duiven van Coen van Haarlem, soort 

Brinkman via Eggink, maar ook duiven van Jos Martens, T.Daalman en Nobels Achthuizen zijn 

ingebracht. Hun winnende duivin is een rechtstreekse Bart van de Bovenkampduifje ( vader 

Gebr.Limburg en moeder Frank Zwiers).  Zij werd op 12 daagse eitjes ingemand voor Agen en zat zeer 

stevig op haar nest. Vorig jaar vloog ze de 11e npo Limoges en kwam geblesseerd terug van Bressols. 

Gezien het feit dat ze van 2019 is, wordt ze volgend jaar weer gespeeld. Bij het ter hand nemen van 



het duifje viel het volgende op: middelmatig van grootte, sterk aanvoelend, haar schouderpartij 

verried haar kracht, ze zat goed in de pennen en haar stuit sloot het geheel mooi af. Typisch een 

duifje voor kopwind, als men haar vleugelgrootte beschouwde, was mijn indruk. De duiven moeten 

verplicht een uurtje vliegen van 20.00 -21.00 en madame wenste niet haar eitjes onbeschermd alleen 

te laten, echter ook zij moest trainen. Door het fanatieke trainen, wat de duiven uit  zichzelf deden, 

viel de forme op. De combinatie had vooral duiven mee die eerder op St.Vincent hadden gevlogen, 

daarna had men ze gewoon rond het hok laten trainen voor Agen. Eind maart worden de duiven 

gekoppeld en dan blijft men het natuurlijk ritme volgen, het blijkt dat veel duiven gewoon weer op 

de eieren kruipen na een fondvlucht. Dat deze niet meer uitkomen, maakt niks uit, de cyclus van 

opnieuw leggen/jongen groot brengen wordt probleemloos overgenomen. Duiven worden zo 

natuurlijk mogelijk begeleid, geen donker/licht verhaal na de langste dag, men zag er geen verschil 

in, dus waarom dan doen? Als het seizoen is afgelopen, krijgen de duiven de gehele dag open hok. 

Jonge duiven worden zo natuurlijk mogelijk gehouden, alleen de pmv spuit en ingrijpen als het niet 

anders kan. Men laat ze goed uitgroeien en ze worden in het najaar zelf ingespeeld. Hierbij maakt de 

combinatie gebruik van Giesbeek. Ze worden dan in rieten manden vervoerd en door de grote 

spreiding van de deelnemende duiven, komen ze praktisch één voor één thuis. Een betere leerschool 

voor de fond kun je de  jonge duiven niet aanbieden, denkt men. Vorig jaar begon men met 108 

jongen te vliegen en er bleven 98 jonge duiven overwinteren. Ze waren toen een tiental keer 

ingemand. Komen de geloste duiven van Friesland over, dan gaan de jongen bewust los, hier leren ze 

veel van! In de winter van 2021/22 heeft men een nieuw kweekhok geplaatst, ook hier veel zuurstof 

voor de duiven. Over de kweek van dit jaar is men zeer tevreden, je kunt nu al zien dat de duiven 

beter in kweekconditie zijn gekomen , dan op het oude hok. Jozef is een liefhebber die veel notities 

maakt over wat er op het hok gebeurt, hier kun je later zaken teruglezen en verklaringen vinden, 

waarom sommige zaken zo liepen. Stambomen staan in de computer, maar prestaties zijn de 

leidraad van de selectie. De mand is voor 75% bepalend en 25% de hand. Ook is van invloed of de 

ouders er nog zitten. Jaarlijks wordt hun vliegploeg met zo’n 60% verfrist. Zo hoopt men de kwaliteit 

steeds een stukje hoger te brengen. Als men een duifje bijhaalt, dan liefst een zoon als de moeder de 

topper is en bij een topvader liefst een dochter. De verwachting is dat de goede erfelijke genen van 

moeder naar de zoon gaan of van vader naar dochter. Jozef en Jos zijn door hun fondkameraden van 

het nic bijzonder hartelijk gefeliciteerd en juist dat wordt als een groot goed gewaardeerd. Elkaar de 

overwinning gunnen, maakt de sport zoveel mooier en gezelliger. 

Hans Ekkel (Westerhaar) pakt met zijn Bonti de tweede prijs.                       

Hans had zijn duiven na St.Vincent op nest gebracht om ze zo voor Agen op een goede stand te 

kunnen spelen. De doffers moesten iedere morgen trainen en in de middag de duivinnen en als het 

zo uitkwam samen in de avond. Zijn Bonti vloog vorig jaar de 1e npo Periqueux en broers en zusters 

doen het ook goed. Nu de duivin weer vroeg is gedraaid weet Hans nog niet wat haar rol volgend jaar 

zal zijn. Als het aan zijn vrouw ligt dan staat Barcelona op haar lijst. Maar Hans ziet ook kweekwaarde 

bij haar. Men is er nog niet uit. De moeder van Bonti is nog op het hok en ze geeft nog steeds goede 

nakweek. Er wordt gesproken om Bonti te koppelen met de 1e nationaal van Robin Bakhuis, want 

goed tegen goed geeft de meeste kans op succesvolle jongen. Beide liefhebbers kunnen hier 

voordeel bij hebben, wij horen het wel. Bonti werd gespeeld op 9 oude pennen, ze voelde zeer goed 

aan. Toen ze viel zag Hans direct dat zij het was, want ze komt altijd uit een bepaalde richting over 

het tarweveld. Hans geeft de terugkomende duiven direct een soort vitabol tablet (zit vol vitamines), 

daardoor herstelen de duiven sneller. 



 

Ton van Dusschoten werd nummer 3 op Agen. 

Ton had de verste afstand van de 3 snelste duiven. Hij woont in Hardenberg en had er 10 mee. Zijn 1e 

getekende Truus meldde zich om 14.17 en overbrugde de 1031 km met een gemiddelde snelheid van 

62,5 km per uur. De duif werd op een klein gespeeld en zag er nog goed uit toen ze viel. Op Limoges 

was ze ook de eerste bij Ton. Toen Ton na het vallen van de duif haar even wilde bekijken, zat ze al 

weer fier op haar nestje. Ze werd ingemand op 8 oude pennen en Ton had haar vanaf de langste dag 

bijgelicht. Dat de duiven goed kwamen valt te zien uit de aankomsten. Ton had van de 10 er avonds 6 

terug, uiteindelijk moet hij er nu nog één hebben. Het duifje werd  in haar leven al tweekeer 

gespeeld op Barcelona, voor dit jaar ging dat niet door vanwege het boerenprotest. Ton kon 

daardoor niet naar het inkorfcentrum en dat was de reden dat de Truus naar Agen ging. Deze 

liefhebber vliegt met 30 koppels en kweekt ongeveer 40 jongen jaarlijks. In zijn duiven vindt men veel 

Jellemabloed. Bij Truus ziet men aan moederszijde Jan Theelen staan, terwijl vader een combinatie is 

van Jelle/Dusschoten. Of Truus nog weer wordt gespeeld volgend jaar is niet bekend. 

 

  



Bergerac (Monpazier) 
 

 

  



Kees Mooiweer uit Emmen verrassend winnaar op Bergerac met zijn jaarling “Lynn”! 

U zult zich misschien afvragen waarom verrassend? Kees is namelijk pas 3 jaar bezig op de 

overnachtfond en een ieder die dit spel speelt, weet hoe moeilijk het is om een paar goede duiven 

hiervoor te krijgen. Hoe heeft Kees dit dan gelapt? Kees zag steeds vaker dat hij met zijn werk 

problemen kreeg om zijn duiven goed voor te bereiden op de programmavluchten en dit beviel hem 

niet. Bij de zware fond ligt de verzorging en voorbereiding anders en dit past veel beter bij de 

mogelijkheden van Kees. “Als je de omschakeling maakt naar de zware fond, dan moet je het gelijk 

goed aanpakken”, dacht Kees bij zichzelf. Het beste wat je dan kunt doen is jongen halen/kopen uit 

zwaar uitgeselecteerde prestatieduiven, dan hoef jij dat proces niet meer te doen! En wie had deze 

duiven bij Kees in de buurt, jawel dan kom je bij Gerard Koopman terecht. Kees belde Gerard en het 

klikte tussen beide liefhebbers. Nu zitten er aardig wat Koopman duiven ( uit de beste prestatielijnen: 

Red Bullens, Vitalis), enz) bij Kees op het hok en jaarlijks probeert Kees uit de beste duif van dat jaar 

nog wat aan te schaffen. Daarnaast bezocht Kees ook liefhebbers als Jan Grootonk, Coen van 

Haarlem ( lijn superkweker en Henri Hoeks, ook hier weer uit de beste prestatieduiven). Tevens 

worden over en weer duiven geruild met zijn duivenmaat Hendrikus de Ruiter ( deze liefhebber kan 

geweldig gewonde duiven weer dichtnaaien, dan weet u ook gelijk waar de naam van de duif 

Hendrikus bij Gerard Koopman vandaan komt). Naast duiven heeft Gerard Koopman Kees geweldig 

geholpen met adviezen en je kunt zien dat het systeem Koopman door Kees is overgenomen. Met dit 

systeem kun je met een beperkt aantal duiven zeer succesvol de fond beoefenen. In het kort: doffers 

en duivinnen worden eind maart gekoppeld en brengen 1 jong groot. Daarna gescheiden invliegen, 

waarbij de duiven worden verdonkerd. Drie á vier weken voor de eerste fondvlucht stopt de 

verduistering en komen de duiven in forme. Duiven blijven gescheiden, maar woensdag mogen ze 

samen uitvliegen en blijven tot de volgende ochtend bij elkaar. Dit om ze warm te houden voor 

elkaar. Als de langste dag geweest is, wordt er bijgelicht. Met dit systeem kun je gemakkelijk duiven 

twee tot driekeer spelen zonder ze te forceren.  Toen Kees bij Gerard duiven kwam kopen, gaf deze 

aan, dat Kees weleens een concurrent kon worden, waar men rekening mee diende te houden. Deze 

profetische uitspraak begint al aardig inhoud te krijgen als men de prestaties op de zware fond van 

Kees bekijkt. 

Hoe worden de duiven klaargemaakt voor de grote fond?                                       

Zo gauw het seizoen begint gaan de duiven mee op alle programmavluchten, inclusief alle  dagfond 

vluchten en als het even kan 1 keer Hank. Tijdens de voorbereidende vluchten worden de 

overgebleven duiven consequent ingekorfd, eventuele verliezen zijn ingecalculeerd. De duiven die 

terugkomen zijn het waard om je volle aandacht te ontvangen, weg is jammer. Er wordt niet gelet op 

stambomen, alles wordt gespeeld. Jaarlingen worden in principe tweekeer gespeeld. Eerst Ruffec en 

dan als afsluiter Bergerac. Hier wordt niet gelet op de resultaten, vroeg is natuurlijk altijd mooi, maar 

duiven moeten deze afstanden zonder problemen aankunnen. Bij de oude duiven wordt 

geselecteerd op resultaten en tellen stambomen niet mee. Kees hanteert “volle bak systeem”. Lekker 

gemakkelijk en verder worden de duiven niet bijgevoerd met bijvoorbeeld potjes ( voer Koopman All 

in One gemengd met nog een merk). Opvallend is dat Kees al jaren niks doet aan het geel. Mocht er 

iets zijn dan is hij ook niet dom, maar doet wat er gedaan moet worden. Wel worden de duiven 

tijdens het vluchtseizoen bijna maandelijks gecontroleerd door Nanne Wolff ( 3 keer). Wekelijks gaat 

er een scheutje TKK OptiDigest van Backs in het water tegen het geel. Kees is hier zeer tevreden over 

en denkt dat hij hierdoor weinig of geen geel onder zijn duiven heeft.  



 

Hoe kweek je de jongen? 

Eind maart wordt alles gekoppeld, vliegers en kwekers. De eieren van de kwekers komen onder de 

vliegers ( 1 per koppel) en de kwekers mogen opnieuw leggen. Tegelijk zet Kees een aantal voeder 

koppels bij elkaar en zij broeden deze eieren uit. De kwekers komen dan voor de derde keer op 

eieren en brengen de jongen hieruit zelf groot. Met dit systeem heeft Kees in relatief korte tijd drie 

rondes van zijn kwekers en kan hij snel eventuele kweekwaarde ontdekken van een bepaald koppel. 

Kees Heeft geen coli onder de jonge duiven gehad. Wel heeft hij veel last van roofvogels. Als de 

duiven los worden gelaten, vliegen zij direct weg en komen in hoog tempo over het hok. Binnen 

komen gaat ook snel, duiven weten waar ze veilig zijn.  

Hoe veel tijd wordt er aan de duiven besteed? 

Kees staat nog volop in het arbeidsproces, maar om zijn duiven goed te verzorgen staat hij vroeg op. 

Rond vijf uur in de ochtend is hij bij zijn hokjes. Als het kan gaan de duivinnen los en rond half zeven 

de doffers. Die moeten dan zelf weer binnenkomen, want Kees is dan naar zijn werk. Als de werkdag 

voorbij is, besteedt Kees wel 2 á 3 uren tijd aan de verzorging van zijn duiven. Kees houdt van schone 

hokken en een goede band met zijn duiven. Als je op de hokken bent, dan kun je zoveel zien en 

ingrijpen als het nodig is, “Duiven hebben aandacht nodig”! Kees heeft 26 vliegkoppels en zijn 

vlieghok heeft een lengte van 4 meter. Niks grote aantallen, maar met beperkte mogelijkheden er 

alles uithalen, daar draait het om. Kees houdt alles nauwlettend in de gaten, zit er ergens een 

opvallende duif, dan schroomt hij niet om contact te zoeken met de liefhebber en te kijken of er 

mogelijkheden zijn voor jongen. Kees is geen man van de heersende mode in de duivensport, hij doet 

zijn eigen ding op zijn eigen manier en heeft vertrouwen in zijn duiven. Er wordt niet gauw een duif 

gekocht via internet, wel gebruiken om contact te leggen en dan gaan kijken of de duiven aanstaan. 

Lynn 21-903 

Deze kras jaarlingduivin werd gespeeld op weduwschap met een mooie volle vleugel, wel had ze een 

aantal pennen geruid, maar zat nog goed in haar vel. Ze voelt goed aan en is nu op advies van Gerard 

gekoppeld met haar vader “ Achilles “. Deze doffer komt uit het hok van Gerard en is een zoon van 

Vitalis gekoppeld met een dochter van Red Bullens. De moeder van Lynn komt uit het hok van Coen 

van Haarlem. Haar vader is een zoon van de Superkweker gekoppeld aan een duivin, die de 7e nat. 

Barcelona had gewonnen. U ziet het al, jongen uit prestatielijnen van de bovenste plank. Kees is van 

plan om Lynn volgend jaar weer te spelen, zij is nog zo jong dat vasthouden jammer zou zijn. De 

moeder van Lynn  zit weer bij Coen, maar misschien wordt het koppel wel weer verenigd om voor 

beide liefhebbers een paar jongen van trekken, wie weet. 

  



Kampioenen 2022 
 

 

 

 

 

  



Gerard Koopman en zijn team kampioen onaangewezen VNCC 2022. 

In 2018 werd Gerard lid van de VNCC, dit werd mogelijk door de uitbreiding van het vlieggebied 

richting noorden van de VNCC. Men heeft het geweten, want na 5 jaren kaapt Gerard nu drie keer de 

titel weg en is hij niet lager geweest dan 6e VNCC. Nu maak je wel vaker mee dat een bepaalde 

liefhebber met een hok vol goede duiven zeer sterk speelt over een reeks van aantal jaren. Maar om 

in 5 jaren de 2e, 1e, 6e, 1e en opnieuw de 1e te worden is een sterk staaltje. Dan moet je naast goede 

duiven, hokken en een goede begeleiding ook een bepaald systeem hebben, om de duiven steeds 

weer optimaal te laten renderen. Vandaar dat mijn interview met Gerard vooral ging over zijn 

systeem. Hieronder kunt u lezen hoe Gerard en zijn team het aanpakken. 

Dubbel weduwschap. Als de winter ten einde loopt worden de duiven op weduwschap gezet. Dit 

heeft een praktische reden, het spelen op weduwschap geeft minder problemen dan op nest. Want 

dan kunnen de duiven niet altijd worden ingekorfd, denk aan het leggen van eieren of papjongen. De 

duiven worden wel aan elkaar gekoppeld, ze mogen zelf hun partner bepalen. Om ze geïnteresseerd 

te houden in elkaar mogen ze elke woensdag samen uitvliegen en een uurtje duif zijn. Hiermee 

voorkom je het aanlopen van de duivinnen onderling. Gerard heeft tijdens het vliegseizoen weinig 

last van leggende duivinnen.  

Voeren van de duiven.  Tot ongeveer 2 weken voor de eerste fondvlucht krijgen de duiven 50% All in 

One waaraan 25% gerst en 25% paddy wordt toegevoegd. Beiden hebben een zuiverende werking op 

het darmstelsel. Daarnaast geeft Gerard als voedingssupplementen Actief ijzer van Brockamp, een 

soort veenwater van Natur Moor ( Duits produkt) waar hij mineralen overheen doet. Zo nu en dan 

werkt Gerard met Bactolyt-Vet, hiervan is werking van probiotica voor duiven bewezen en wordt 

Proback 1000 van Brockamp gebruikt. Bij warm weer geeft men de duiven ook vitamine C.  Dit alles 

natuurlijk in beperkte mate ( 1 á 2 keer perweek), teveel werkt juist averechts.  

Medicatie.  In het voor-en najaar worden de duiven met een dode entstof behandeld tegen 

paratyfus. Waarbij de mest door twee labatoria wordt onderzocht, men wil zeker zijn van de uitslag. 

De jonge duiven krijgen de laatste twee jaar een spuit met PMV/pokken/rota, dit gebeurt met een 

interval van 5 weken twee keer. Gerard is hier zeer tevreden over. Coli is geen echt probleem meer 

en het heeft een positief effect op de oude duiven. Zij vliegen meer series, dan voorheen! 

Verduisteren/bijlichten. De duiven worden een aantal weken, voordat de fondvluchten beginnen, 

verduisterd. Begin maart gaan de duiven  1 of 2 keer per week weer los, dit is een beetje afhankelijk 

van de weersomstandigheden en de aanwezigheid van roofvogels. Eind maart en april wordt dit 2 

keer per dag. Na de langste dag worden de duiven bijgelicht, totdat men heeft ingekorfd voor de 

laatste fondvlucht. Gerard is huiverig om jonge duiven te verduisteren.Hij denkt dat dit coli kan 

bevorderen en daar sta je niet op te wachten.  

Spelen van de duiven. Door het systeem van totaal weduwschap zitten de duiven altijd goed om ze 

weer snel in te korven voor een vlucht. Normaliter worden de twee jarige  en oudere duiven 3 keer 

gespeeld, soms als het programma en het weer het toelaat 4 keer. Duiven herstellen zeer snel van de 

vluchten, ze krijgen veel rust en de kans op besmettingen is klein. Met nestduiven moet je  oppassen 

voor bijvoorbeeld het geel als ze jongen voeren en het jagen kost ook veel energie. Dit alles was voor 

Gerard reden om te kiezen voor totaal weduwschap en niet voor alom geroemde nestspel. De duiven 

gaan met alle programmavluchten mee tot 2 weken voor de eerste fondvlucht. Daarnaast wordt 1 



keer Hank toegevoegd. Zijn de fondvluchten begonnen dan worden de duiven alleen bij huis 

losgelaten, men gaat niet tussendoor nog weer africhten. Duiven extra motiveren met allerlei 

truckjes wordt niet gedaan. Men denkt dat de duif op haar instinct vliegt om zo snel mogelijk weer 

terug op het hok te zijn. Tijdens de vluchten worden de duiven niet medisch gecontroleerd, dat zijn 

zaken die moet je vooraf  gedaan hebben, is er een noodzaak om dit tijdens de fondvluchten te 

moeten doen, dan is men min of meer al te laat om nog een goed seizoen te krijgen. Gerard vliegt 

met ongeveer 40 oude duiven en 30 jaarlingen. De laatste groep wordt alleen ingekorfd voor de 

laatste fondvlucht. Prestaties zijn mooi, maar het is een voorbereiding op hun fondcarrière als oude 

duif. Ze moeten het aankunnen! Selectie op behaalde resultaten gebeurt vanaf het  tweede 

levensjaar, zonder  te zoeken naar allerlei er niet toe doende (verzonden) oorzaken van dit falen. 

Jaarlijks wordt de vliegploeg aangevuld met ongeveer 40% nieuwkomers.  

Voeren.  Men hanteert de volle bak methode, waarbij tweekeer daags de duiven nieuw voer krijgen. 

Het oude voer wordt verwijderd. De mineralen worden elke week ververst. Gerard heeft speciale 

warmtehouders gemaakt om te voorkomen dat de mineralen vochtig worden.  

De topper. Dit jaar heeft Gerard weer een topper onder de pannen, namelijk Chionis ( 20-1080956). 

Deze doffer vloog dit jaar 3 keer prijs. Op Limoges werd hij 213e van 1670 duiven, Ruffec 5e van 2868 

duiven en op Agen 7e van 1176 duiven. De doffer werd 1e Asduif marathon VNCC en NU 2022. Zijn 

vader is Evaristos. Hij vloog op Dax kop en bij controle van de duif vloog de doffer weer fris en fruitig 

rond en wilde niet landen. Voor Gerard was dit een aanwijzing om de doffer op de kweek te zetten, 

mede omdat zijn moeder Leonidas is. De moeder van Chionis is de Peiren 671, zij werd aangekocht 

bij Noel Peiren.  Met duiven van deze liefhebber is Gerard zeer goed geslaagd. Chionis is 75% Peiren  

en 25% Red Bullens x Hermans-Hoekstra. De plannen zijn om hem volgend jaar weer te spelen, 

ondanks de risico’s hem te kunnen verliezen.  

Nog een wens. Gerard zou het toejuichen als Orange weer wordt opgenomen in het vliegprogramma, 

ondanks het feit dat aankomsten op de dag van lossing voor het noorden bijna onmogelijk worden, 

gezien de afstand en vliegomstandigheden. Duiven moeten door het Rhônedal, waar de wind recht 

op de neus  van de duiven staat, maar dit maakt de uitdaging en prestatie alleen maar groter. Gerard 

staat volgens mij hier niet alleen in, hopelijk staat dit station volgend jaar weer op het programma, 

wie weet. 

Reporter Klaas Mulder (klaas.bb56@kpnmail.nl) 

 


