
 De Week van Arjan en zijn duiven 

week 51 en 52 2001 
 
Rare weken en rare dagen. De dagen zijn kort en vele dagen bezet met allerlei verplichte 
nummers. Kerst, oud en nieuw allemaal leuke dagen, maar veelal stilzitten en alleen maar 
stilzitten. Dus gelukkig nog tijd om toch nog even een stukje te schrijven.  
De kwekers zijn gisteren (26-12) gekoppeld. Zoals een oplettend server heeft gezien is 
er voor de koppeling een koppel verdwenen van de koppellijst bij het onderdeel kwekers.  
Dat klopt. Een doffer vond het nodig om zichzelf in de dergelijke positie te manouveren dat 
hij klem kwam te zitten en gestikt is. Hoe is ons een raadsel maar het gebeurt dan toch.  
Stress in combinatie met het zich opgejaagd voelen denk ik. Jammer, maar we kunnen er niets 
aan doen.  
Het lijkt allemaal OK te gaan, maar wanneer alles los is geweest, weten we meer.  
 
Op het vlieghok bevallen de roosters in het jonge duivenhok erg goed. De duivinnen zitten  
hier nu, en 1 keer per 4 weken de kranten vervangen en schoonmaken is wel erg makkelijk.  
Vooral in dit koude en gure weertype. 1ste Kerstdag zijn alle vliegers nog lekker buiten 
geweest. Ik probeer dat zo lang mogelijk vol te houden. Minimaal 1 x per week los... 
 
In de eerste week van 2002 tentoonstelling. Ik heb 3 jonge doffers en duivinnen aangemeld 
en 2 oude duivinnen en doffers. In de komende weken ga ik even snuffelen of ik deze plaatsen 
kan invullen. Ik denk het wel, maar je weet nooit.  
 
Verder zal ik deze week de planning gaan maken voor de vliegploeg 2002. Wie gaat waar naar  
toe.... 
 
 
Prettige dagen en voorzichtig met vuurwerk !!! 
 
week 48 t/m 50 2001 
 
Het jaar 2001 begint op zijn einde te raken en dat werd eigenlijk wel tijd ook. De kwekers trappelen 
om gekoppeld 
te worden en de vliegers zijn ook nagenoeg uitgeruid. Door zeer drukke werkzaamheden is het de 
laatste weken, 
excuses, er niet van gekomen om even een stukje te schrijven. De afgelopen weken de nationale 
manifestatie 
bezocht in Den Bosch. De Brabanthallen waren dit keer het decor van een zeer ruim opgezette 
bijeenkomst met, 
naar het leek, minder exposanten. Diverse exposanten stonden er niet eens. Deze kiezen denk ik 
voor de 
Voorjaarsbeurs in Houten Maart 2002. Het enige nieuwe wat ik heb gezien was van 
Mega,elektronisch constateren. 
Automatisch kan je vanuit Mega een SMS bericht laten sturen met daarin opgenomen : Vlucht, 
ringnummer en tijd 
van constateren. Mooie nieuwe feature voor relatief weinig centen EN beter dan bij een concurrent 
welke alleen maar 
het bericht verstuurd dat er een duif is geklokt......(van 4 weken geleden ...) 
Verder bleek op het kweekhok de inteelt Black Giant plots een duivin te zijn, dus alle hens weer aan 
dek om ten  
eerste om te koppelen en ten tweede een doffer erbij te krijgen. Via Carlos en Cliff een doffer 
geleend met een  
mooie bouw, ogen en afstamming. Aan vaderskant 744 (Marathon Noord Kampioensduif 1994) x 
dochter 743 (2e  
nationaal Cahors 1994 en broer 744) x aan moederskant een Vertelmanduivin. Deze rode doffer zag 
er dermate mooi 
uit dat ik heb gekoppeld heb aan een gewaagde duivin.... We wachten af.  
Ook is pa op het kweekhok nu nog bezig met een paratyfuskuur van een dag of 10 van de Weerd. 
Lekker een 
zakje met poeder wat over het voer kan. Drinken doen de duiven nu bijna niet en eten wel.... 
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Verder is het kweekhok 
weer geheel klaargemaakt voor het nieuwe kweekseizoen. De definitieve koppeling staat op de 
kweekpagina. 
Wel is reeds bekend dat in de zomermaanden, als ik zelf ben voorzien van jongen voor het 
vlieghok, de duiven in lijn 
worden gekoppeld voor 1 ronde. Dus Eijerkamp Muller x Eijerkamp Muller en Van der Wegen x Van 
der Wegen... Dit 
om bepaalde lijnen vast te gaan leggen voor de toekomst. Ook zal ik een zoon van de 728 Krancher 
duivin tegen  
deze duivin zelf zetten, om deze duivin vast te leggen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat deze 
duivin de goede  
vliegeigenschappen doorgeeft met meerdere doffers....Deze duivin is nu 5 jaar oud en moet nog 
een tijdje door, maar 
je weet nooit. Ook kan ik op het vlieghok 1/2 broer x 1/2 zus zetten.... ik denk er nog over na..... 
 
Verder gelukkig weinig nieuws.  

week 46 en 47  2001 

Vluchtprogramma overnacht 2002 

Vrijdag   14-06-2002    Bordeaux         Sector   
Vrijdag   21-06-2002    St. Vincent      Nationaal          
Zaterdag 22-06-2002    Pau               ZLU  
Vrijdag   28-06-2002    Montauban       Sector   
Zaterdag 29-06-2002    Bordeaux         ZLU      
Zaterdag 05-07-2002    Barcelona         ZLU      
Vrijdag   12-07-2002    Mont de Marsan  Nationaal          
Zaterdag 13-07-2002    Dax               ZLU      
Zaterdag 20-07-2002    Marseille          ZLU      
Vrijdag   26-07-2002    Bordeaux          Sector   
Vrijdag   02-08-2002    Bergerac          Nationaal          
Zaterdag 03-08-2002    Perpignan          ZLU      
Zaterdag 10-08-2002    Munchen          Nationaal 

Verder afgelopen zondag nog twee aankopen gedaan bij de verkoop van Kweekhok Lucas. Twee 
jonge duiven,  
eentje een doffertje uit :  Doffer:  Martin Hensen Volendam uit Kld 2e nat. Souston Gebr. Frenken x 
rechtstreeks van 
der Wegen . Duivin : Rechtstreeks van der Wegen 
De ander een duivinnetje uit: Doffer : Krancher, Eijerkamp-Muller x dochter 744 Marathon 
kampioen 1994.  
Duivin een kleindochter van het Kleine Donkere van Hans Eijerkamp en Znn. Koppeling:  Zoon 
Kleine Donkere x  
dochter Dreamer van Eijerkamp-Muller. 
Ook de koppelingen gemaakt voor het kweekhok 2002. In de zomer zullen de kwekers in lijn 
worden overgekoppeld. Dit  
om bepaalde lijnen vast te gaan leggen. 

week 44, 45 en 46 2001 
 
Zo weer terug van een tripje richting Beijing. Een 11 daagse reis om nooit te vergeten. Een totaal 
andere cultuur en 
een zeer divers straatbeeld. Aan de ene kant is Beijing een wereldstad zoals vele steden, zeer ruim 
opgezet met  
veel hoge gebouwen. Aan de andere kant nog veel zgn Hutongs, wijkjes met huisjes uit het jaar nul 
met een grote 
muur er omheen. Veel van deze wijkjes worden met grote snelheid platgegooid en hun plaats wordt 
ingenomen door 
woontorens. Iets waar de gemiddelde Chinees best blij mee is. Ook zijn de Chinezen al druk bezig 
met 2008, 
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de Olympische spelen. Op diverse wijzen wordt dit in de stad duidelijk. 
Wat de duiven betreft was het in China ook een belevenis. Aan balkonnen, op balkonnen en aan 
ramen hangen de 
duivenkooien. Soms een meter diep en een raam groot. Soms boven op een flatgebouw reuze 
hokken. 9 dagen  
hebben we geweldig weer gehad, strak blauw en 15 graden. Alleen de dag van lossing van de 
eenhoksrace en de  
dag erop was het weer klote. De eerste dag kwam er geen duif door en de tweede dag net voor 12 
uur 's middags  
viel de eerste duif. Hierna vielen de duiven regelmatig en tegen het donker (16.30 uur) waren er 
zo'n 230 terug, 
van de 2400 geloste duiven. De 3de duif was van Koeman-Kok uit Wormerveer en via Ferry 
Overbeeke hebben we 
deze mensen even om 05.15 uur Nederlandse tijd uit hun bed gebeld. Was erg geinig en bleek later 
zeer 
gewaardeerd.  
Op donderdagavond waren er ongeveer 600 duiven door...... van de 2400 gelosten....we praten 
hierdoor over een  
rampvlucht vind ik toch wel. Ondanks dat mijn duifjes het tijdens de oefenvluchten redelijk gedaan 
hadden is er nog 
geen 1 teruggekeerd op het racehok.....Wellicht waren de dagfondduiven nu wel in het nadeel....  
 
Toch was alles een bijzondere ervaring die ik niet snel zal vergeten...... 
 
As vrijdag weer even lekker vergaderen en het afgelopen jaar evalueren op de vereniging. Er zijn 
altijd mensen die 
wat te zeiken hebben op zo'n vergadering en ik ben er daar één van..... ja, ja ik geef het toe.... 
Want als je in het 
bestuur zit, zit je daar niet in omdat je dan alles mag maken wat God verboden heeft, maar om de 
leden te  
vertegenwoordigen en te dienen.... Dus de uitstraling van ik zit in het bestuur en daarom mag ik 
jou uitschelden en 
vernederen omdat ik zo hard werk voor de vereniging is niet echt de attitude voor een 
bestuurslid..... Ik hoop dat de schoen 
gepast wordt door diegene die deze past...... 

week 43 2002 

Eindelijk is ook de 300 km vlucht vervlogen in China. Hieronder de uitslag van mijn duiven. 

                        50 km     80 km    150 km    300 km 

2001-1679729        866        2176       85      1703 
2001-1679730        836        1086       77       149 
2001-1679736        303        2485     1931      781  

Van de 520 ingestuurde duiven vanuit Europa zijn er nog ongeveer 300 over. Op 3 november zullen 
we zien wat de  
eindvlucht van 530 kilometer ons brengt.  
Verder echt weinig nieuws. De duiven ruien..... oude duiven nog echt fanatiek, de jonge duiven zijn 
er bijna door ! 

week 41 en 42 2001 
 
Door gebeurtenissen in de wereld zijn de weken toch anders dan anders. Normaal wordt een 
vakantie voorbereid met het 
lezen van boekjes e.d. maar nu wordt er meer gekeken of de luchtvaartmaatschappijen nog vliegen 
en wat er gebeurt  
in het land waar naar toe gegaan wordt. Nog een week of 2 en we gaan richting China voor de reis 
met en rondom de 
Chuwei duivenrace. Vooral de bezienswaardigheden trekken mij zeer en we wachten af of we ook 
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nog op duiven kunnen 
wachten. Eind deze week worden er weer wedvluchtuitslagen verwacht, daar het in China niet echt 
best weer geweest 
schijnt te zijn.  
Verder heb ik onder de roosters lavakorrels gedaan. Ik heb het hok 1 keer schoon gemaakt, maar 
er waren plekken bij 
welke toch erg nat waren. Kijken of dit beter gaat. Ook was ik deze keer gecharmeerd van de 
Koerier video. De laatste 
aflevering ging oa over Hans van der Sluis in Kockengen. Vooral zijn voermethode vind ik erg 
interessant. De vorige 
video vond ik namelijk erg tegenvallen, want ik heb en abonnement om er iets van te leren en niet 
om iemand zonder 
verhaal 45 minuten te horen wauwelen, alleen maar omdat hij Barcelona dit jaar gewonnen heeft.  
Op het kweekhok ook een ingrijpende verandering gedaan. De laatste echte dagfondduiven heb ik 
verwijderd. Ze waren, 
doordat ze erg laat waren, niet uitgewend en dus niet meer bruikbaar op het vlieghok. Op het 
vlieghok heb ik nu 2 koppels 
voor de dagfond zitten, welke dus wel weer voor de productie zullen zorgen voor volgende jaren. 
Het kweekhok wordt hoop ik 
een beetje geminderd, zodat ik voor mijzelf 10 koppels zal hebben voor de vulling van mijn jonge 
duivenhok in 2002. Met drie 
overlegkoppels en 1 koppel late jongen, welke ik volgend jaar niet zal gebruiken voor de kweek. 
Hiervoor dus nu reeds een  
blauwe Theelendoffer bijgehaald. Ik ben nog op zoek naar een duivin, maar dat komt voor 1/2 
december nog wel.  
Eigenlijk ben ik op zoek naar een rode duivin met een Eijerkamp-Muller of gewoon een goede 
afkomst.  
 
De jonge duiven staan nu nog op 1 pen of hebben alles reeds gegooid. De ouden staan op 2 tot 3 
pennen. Maar doordat  
ik de duiven nu in het jonge duivenhok heb zitten, ruien ze lekker door en krijgen ze deze week een 
volledige geelkuur.  
Daarna een mestcontrole en dan is het afwachten. 

Bij Cliff en jong uit First Choice x 222 gezien , welke bij hem volgend jaar een kans zal gaan 
krijgen. Zal ik nou weer een topper 
hebben weggegeven ? Ben van de Peppel klokte de 822 van 2000 als eerste van de 17 mee op 
Bergerac tegen 1200 mpm. Uit de 708 
(Zoete Kerel) x de Steenrode Rijs duivin.  

 
week 38 t/m 40  2001 

De meeste duiven hebben nu de echt grote rui wel gehad. In week 38 roosters geplaatst op het 
jonge duivenhok. Mooie houten roosters en ze bewijzen hun nut elke week. Ik wil één keer per 
4 weken schoonmaken, kijken of dat kan qua geur, natheid en dergelijke. Nu heb ik er nog geen 
extra bodembedekking onder liggen. Deze winter wellicht wat lavakorrels of kattenbakkorrels. 
Verder ook nog de website aangepast en de laatste late jongen naar het kweekhok toegehaald.  
2 jongen van P. van de Wal uit Halfweg uit de oude Theelenlijnen. Ouders zijn mooie grote 
doffers en duivinnen. Vooral de doffers hebben erg grote neusdoppen, wat ik erg mooi vindt. 
Verder zijn de eerste resultaten uit Beijing China bekend.Nog steeds 3 duiven in de race na 3 
opleervluchten. 50, 80 en 150 kilometer. Hieronder een tabelletje met de plaatsing per vlucht.  
Vlucht 50 km was een makkie met hoge snelheden (1300 - 1100 mpm) , de tweede was een stuk  
zwaarder met lage snelheden.(1100 - 700 mpm). Van de derde vlucht zijn geen snelheidsgetallen  
bekend. 
                        50 km     80 km    150 km 

2001-1679729        866        2176     85 
2001-1679730        836        1086     77 
2001-1679736        303        2485     1931 
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De duiven die ik hier nog heb zitten zijn dagfond en lichte overnachtfondduiven. Uit het Blokker- 
koppel, dus de vlucht mag wel wat zwaar zijn. Laten we hopen dat ze er alle drie over een week 
of 4 nog zitten, dan ben ik tevreden.  

Gisteren voor het eerst zichtbaar last gehad van een roofvogel. Een lichtbruine middelgrote 
roofvogel 
viel het koppel met de jonge duiven aan. Hij schrok toch van de reactie maar zelf ben ik denk ik 
meer  
geschrokken !! 

week 34 t/m 37 2001 
 
Deze weken erg druk geweest en niet met de duiven maar met het werk. Tja, en het werk gaat 
voor dus, even geen weekoverzichten. Nu zitten de duiven op het kweekhok en op het vlieghok 
in halve broedhokken. Deze duiven ruien als gekken, de veren vallen achter elkaar. Het 
uitwennen van de twee eigen late jongen en twee late jongen van Hans Gaus is gelukt. Deze 
fladderen lekker buiten en deze 4 zijn de enige die nog niet kaal zijn. De Gausjes zijn  
Janssen-Camphuisjes, welke ik op twee jongen van Braspenning in het vlieghok ga koppelen. 
De Brasjes zal ik gaan spelen op de dagfond en de late jongen van Hans worden hun koppel- 
maatjes. Op deze manier hoop ik met een duif of twee de dagfond ook nog te kunnen spelen, 
en niet steeds net achter de kop te spelen, wanneer de vlucht te makkelijk is voor de  
overnachters. Natuurlijk, deze moeten ook kop kunnen spelen, maar de volbloed Janssens van 
Braspenning moeten dat ook kunnen. De afstammingen komen tzt wel op de site te staan. 
 
Verder gaan we volgende week het jongenduivenhok voorzien van een lattenbodem. Dit om het 
schoonmaken in dit hok wat te vergemakkelijken. Mooie houten roosters besteld bij Pfersich- 
Konijn de nieuwe voerleverancier in de Zaanstreek op Molletjesveer. 
 
Ook weer eens bericht uit China. van de 523 inzendingen zijn nu een dikke 100 reeds 
verdwenen van de vlieghokken aldaar. Ik heb er nog steeds 3 over en deze zijn met de andere 
duiven voorzien van een chipring. Nu maar wachten op de eerste wedvluchtresultaten. 
 
Verder weinig nieuws op het duivenfront...... 

week 33 2001 
 
Zo, de week van het bijltje is voorbij. Bij de jongen en de vliegduiven de eerste selectie 
doorgevoerd en in het kweekhok idem dito. Vooral in het kweekhok ben ik al een tijdje bezig 
met het volgende jaar. De aankopen mbt de Gouden Kweker en de Black Giant en nu nog  
een aantal eitjes bij de heer Piet van de Wal. Deze man uit Halfweg heeft duiven bij Jan  
Theelen gehaald in de goede oude tijd van voor de verkoop en vlak na de verkoop. Grote 
knoepers met grote neusdoppen. Duiven die altijd komen, maar dat heeft in het verleden en 
heden wel bewezen. Vroege duiven op de overnacht en dit jaar ook op de dagfond. De 4 jongen 
zijn uit en worden verdeeld door Cliff en mijzelf. Ik wil een doffer en duivin op het  
kweekhok hebben, dus dat zal wel lukken. 
Tevens ga ik proberen minder kweekkoppels te gaan houden. De eerste stap is nu gezet door 
3 voedsterkoppels te maken en nog maar 10 kweekkoppels. De voedsterduiven bestaan uit oude 
kweekduiven die ik nog even aan wil houden om te kijken wat de jongen nog doen, maar veel 
vertrouwen heb ik dus niet meer in ze. Tevens zijn er kwekers waar ik meer jongen uit wil,  
omdat deze goed bevallen. Dus meer jongen uit minder koppels. Ik kan nu 4 jongen per koppel 
kwijt, dus dan kan ik beter zien wat er uit elk koppel komt. 
 
Ik ben verder nog twee jongen aan het opleren en er liggen nog twee late jongen op het  
kweekhok van en dag of 22 uit de Casper x krancher 28. Hieronder en op de uitslagenpagina 
kan u zien waarom !! 
 
Ook de nesten op het kweekhok weggehaald en de broedhokken half gezet. Ik ben benieuwd 
hoeveel veren er deze week gaan vallen !! 
 
Ook de eerste koppellijstje gemaakt voor 2002. Een aantal leuke koppelingen gevonden. 
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week 31 en 32 2001 
 
Bordeaux dus. Op Zondag los en Maandag de thuiskomst. De jaarling de 820 meldde zich als 
86ste van het inkorfcentrum. Slechts 20 jaarlingen gingen hem voor op deze vlucht. Als  
tweede een jaarling duivin, de 813. De volgende dag kwam de oude duivin, welke dus weer 
te laat was. Alleen de jaarlingdoffer de 842 is nog niet thuis. 
Toch weer 2 bruikbare duiven voor volgend jaar overgehouden aan deze vlucht. 
Hierna dinsdag inkorven voor Bergerac/Perpignan en woensdag voor München. Voor Bergerac 
had ik er nog 3. Bij inventarisatie bleek de rest te kaal of te veel pennen gegooid te 
hebben. 2 oude duivinnen en een jaarling duivin. Ook de doffer voor Perpignan had te veel 
pennen gegooid, dus niet ingekorfd. 
Voor München 1 oude doffer, de Rode Gigolo. Te traag geworden voor de dagfond en 980 km 
van Montauban was hem te zwaar gebleken. Ik denk dat München een goede vlucht voor hem is, 
omdat dit meestal niet echt hard gaat. München is trouwens 680 km voor mij ! 
 
Bergerac gelukkig op tijd los. Alleen al meldingen om 01.30 uur en nog meer midden in de 
nacht. Het was volle maan, maar doorvliegen ?? Ik begin pas om 12.34 uur, een halfuur na 
de prijzen in ons inkorfcentrum. Om 14.42 de tweede en de volgende ochtend om een uur of 
half 10 in de regen de jaarlingduivin. Met een volle vleugel ingekorfd en thuis met aan  
beide zijden 2 pennen minder en de eerste dekveren gegooid. Gelukkig is ze thuis en dus weer 
een bruikbare duivin voor volgend jaar. 
 
München ging pas op maandag los. Na de meldingen van Oost-Nederland uitgerekend wanneer wij 
dan zouden moeten pakken. Dus om 17.30 uur gaan zitten en om een uur of 9 maar gebeld 
met het meldcentrum. Er waren toen 13 duiven en meer zouden het er deze avond niet worden. 
's Morgens lekker opgestaan om 06.15 uur, even de mail gecheckt, en een douche gepakt.  
Monique zag de rode Gigolo vallen en om 06.51 draaien we de duif Victoriaans. 's Avonds 
bij het uitslaan was het de eerste duif 's morgens en bij de prijzen was een messenset 
mijn deel.  
Ik denk dat dit de laatste keer is, dat ik geklokt heb dit jaar. Als ik de nationale en  
sectoriale vluchten bekijk, van de 7 keer mee 5 keer goed in de prijzen. 2 keer nat, te  
weten Mont de Marsan en Bergerac. Ik heb hier echt van gebaald, want voor de Marathon Noord 
en de fondspiegel zijn dit juist de vluchten die tellen. 
Het ging wel weer beter dan vorig jaar, minder verliezen op de vluchten EN meer prijsduiven. 
Ook vroeger in de uitslagen en meer buikbare duiven voor volgend jaar. 
Verder was de eerste duif van Ben van de Peppel op Bergerac (09.45 uur) een duivinnetje wat 
Ben vorig jaar als jong gehad had van mij. (de 822)  
 
 
In deze weken ben ik nog drie laten aan het opleren. Deze mogen nog even twee vluchten mee, 
dus t/m Duffel. Dan ga ik een weekje weg, en na dit weekje zullen ze wel kaal zijn. 
 
Groeten 
 
Arjan 

week 29 en 30 2001 
 
Mont de Marsan. De hele dag wachten en dan om 17.04 (Oogappel) en 17.11 de (040) twee duiven 
achter elkaar. 
10 minuten te laat voor het inkorfcentrum, maar de hoop is gevestigd op de nationale 
uitslag, waarvan gezegd wordt dat deze pas om 20.00 uur sluit. Met 843 en 838 meters per  
minuut hopen we dan toch nog op 2 van de 3. 
Ook in deze weken nog duiven terug gehad van Monteauban, 2 jaarling duivinnen en een oude 
duivin van 1998. Dus nu nog 2. Totaal op de overnacht nu 3 duiven verspeeld, a heb ik nog 
hoop dat de eerste getekende van Mont de Marsan nog komt. 
 
Vorig weekend een weekend geen vluchten voor mij. Wel de jongen nog een keer naar Meer  
gehad, maar dat telt natuurlijk niet.  
Wel de duiven na terugkomst Mont de Marsan gekoppeld voor de laatste twee vluchten. 
 
Nu 4 duiven op Montauban, welke weer niet los zijn geweest. Staan nu volgens Teletekst in 
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Bordeaux, voor een betere lossingsgelegenheid mag ik aannemen.3 jaarlingen en 1 twee-jarige. 
Deze duivin zag er prima uit en was te laat van Bordeaux... Haar doffer wil ik naar Munchen 
spelen, dus laten we hopen dat ze elkaar nog zien... 
 
Groeten 
 
Arjan 

 
week 27 en 28 2001 
 
Even de afloop van St. Vincent. 44ste tegen 363 duiven in het Inkorfcentrum...Sluitingstijd  
ongeveer 17.30 uur en mijn tweede duif, de 317 kwam aan om 20.30 uur, dus 3 uur na de prijzen. 
 
Op de woensdag ingekorfd voor Montauban. Deze vlucht wordt met ochtendlossing gelost vanaf  
10.00 uur, dus hierop wel een beetje geanticipeerd. 3 oude dagfondduiven, welke te traag zijn 
geworden voor de dagfond ingekorfd, plus 3 jaarlingen. Van die dagfondduiven was er één van uit 
het Blokkerkoppel, welke grootouders van de jongen uit dit koppel op teletekst hebben gestaan  
van Montauban 2x en Chateauroux...dus overnachten moet er toch inzitten. Verder de rode Gigolo, 
zijn zus beide van 98. De jaarlingen waren de 814, 825 (twee broers) , 826 en de 835. 
Montauban pas op zondag los, maar gelukkig voor mij, had ik een vrije week gepland om in huis  
e.e.a. te gaan schilderen en een dag de Tour de France te bezoeken. 
Van Montauban 's morgens om 11.08 uur mijn eerste, een jaarling uit de Alex x 728 Krancher 
duivin. 
Om even 14.30 uur de tweede jaarling, de 814, dus ook uit Alex x 728 Krancher duivin. Welliswaar 
buiten de prijzen, maar zeer OK qua vitaliteit. Als derde 's avonds op karakter de Rode 
Gigolo......De eerste duif, de 825 won een 46ste in het inkorfcentrum tegen 342 duiven...en was 
de 15de jaarling in de uitslag. 
Dus wel 4 duiven weg, en tot nu toe geen extra meer erbij. Ik hoor overal ongeveer hetzelfde,  
dus het is maar te hopen, dat bij een veranderend weertype de duiven toch nog even door gaan 
komen.. 
De jongen zijn inmiddels tot in Meer geweest, en vanwege de slechte weersvoorspellingen, nog niet  
met de vereniging mee geweest. Wel dus naar Meer met de Kuststrook, en dat ging zeer OK.Ik 
denk 
aan as. Maandag om dit weer te doen, of dit weekend even een kort tripje. 
Op het kweekhok toch nog maar twee laten jongen laten komen uit de Krancher 728 duivin.... 
 
Verder nu nog drie duiven in Mont de Marsan.....1035 km...Mijn eerste van St. Vincent is weer mee 
en mijn 1ste getekende, 2de de 040, mijn eerste van Bordeaux en de 003 als derde getekende.. 
Ik hoop dat de duiven nog losgaan op zondag of maandag, maar ik heb er een zwaar hoofd in.. 
 
Ook weer bericht gehad van Eijerkamp uit China.....1 duif verloren geraakt op het hok dus nog 3 in 
de  
race.....Totaal reeds 44 duiven verspeeld met het uitwennen en rondvliegen... 

Groeten 
 
Arjan 
 
Week 26 2001 
 
Allereerst Bordeaux en La Ferte Bernard. Op Bordeaux klok ik om 13.37 uur de 040. Om 16.31 
uur komt daar de 003 achteraan en zijn er 2 van de 5 thuis. Beide komen uit hetzelfde koppel 
namelijk First Choice (Eijerkamp Muller ) x de 728 (Krancher). 003 is Oogappel en is een 
lichtkras witpen doffer met een stalenoog en heeft reeds 2x prijs gehad op een tentoonstelling. 
De 040 had nog geen overnacht vlucht gehad en was vorig jaar gedwongen kweekduivin. Ik   
kwam een duivin te kort en heeft zij als kweekduivin gediend. Op de navluchten weer ingespeeld 
en dit jaar tot Peronne.  
 
Op La Ferte Bernard klok ik twee kopduiven 16 en 23 in de vereniging en totaal 3 in de  
prijzen. De eerste was mijn tweede van Orleans en komt uit De Alex x de Krancher 728. 
Mijn tweede komt uit de Casper x de 222 en mijn derde komt uit de Verassing x Krancher 080. 
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De Alex, Casper en de Verassing zijn Eijerkamp-Muller doffers en de 080 is een Krancher x 
Brinkman duivin.... 
Dus al met al een leuk weekeinde.  
Totaal 's avonds reeds 4 van de 5 thuis van Bordeaux en van La Ferte Bernard 14 van de 16. 
 
Beide zware vluchten met een mooi resultaat. 
 
Dinsdag ingekorfd voor St. Vincent. De twee duiven lekker door Monique tussen de middag  
bij elkaar laten zetten met wat tabakstelen. Nu, Zaterdagmiddag om 15.36 mijn eerste 
getekende, de 312 geklokt. 42ste melding in het inkorfcentrum. De 312 komt uit de Verassing 
maal een Voestermansduivin.. 
 
Later meer !! 

week 24 en 25 2001 
 
In deze weken 1 duivin verspeeld op Orleans. Het was voor de jaarlingen een taaie klus, ik 
denk doordat ik deze heb laten springen van 280 naar 549 kilometer. Maar de duivin welke 
ik nu nog mis, is nog nooit op tijd geweest, dus ik denk geen gemis. Nu nog 12 doffers en  
12 duivinnen over. Bij de eerste 5 duiven zaten er drie uit één koppel, dus dat lijkt wat 
goeds te worden voor het volgende jaar. We wachten af. De duiven van Peronne waren binnen 
een 45 minuten thuis, dus daar geen klagen over.Deze week geen Peronne gespeeld met  
de duiven voor St.Vincent, daar ik de berichten te slecht vond. Wel was ik erg benieuwd  
hoe de overnachtvluchten van Friesland en Groningen en deze week die van Midden Nederland  
verliepen. Die in Friesland hadden het redelijk zwaar en die in Midden-Nederland vielen 
in de nacht, en zelfs voor de nacht om 23.15 bij de comb. Kleef/Hol in Geldermalsen. Met 
twee duiven in de neutralisatie en daarna nog 3 duiven voor 5.30 uur pakken zij 5 vroegen. 
Zie de kweekpagina maar waarom ik dit zeer interessant vind...... 
Verder de jonge duiven nu voor de derde keer weggehad. Nu naar het Velodrome in Amsterdam- 
Sloten, wat net voor Schiphol ligt. Nu nog één keer naar ongeveer Nieuw-Vennep, daarna 
nog een vluchtje of 4 met de vereniging mee en ze mogen uitruien... 
 
Morgen inkorven voor Bordeaux. 5 tweejarigen gaan er mee. Ik heb echt geen idee welke er 
bovenaan moet, dus we gaan erom loten denk ik....Donderdag de jaarlingen naar La Ferte 
Bernard, en de duiven die naar Montauban morgenlossing moeten... Volgende week dinsdag  
St. Vincent inkorven en dan gaan er twee drie-jarigen mee. Ze zien er reeds goed uit dus... 
 
week 23 2001 
 
Eindelijk weer even de tijd om een stukje te schrijven over afgelopen week. Voorspellingen 
van mijn kant kwamen uit en de duiven gingen zaterdag dus niet los. Lekker thuis gehouden  
en op 2de pinksterdag weggebracht naar Noordwijk. De duivinnen één voor één losgelaten, 
en door het donker worden van de lucht de doffers maar te gelijk gelost. Thuisgekomen, 
even op het systeem gekeken en van de 24 waren er toch reeds 18 thuis en diverse ervaren 
duivinnen hadden de jaarlingen ingehaald. Bij vertrek zie je trouwens het verschil al   
tussen een jaarling en een meerjarige. Oriënteren bij een meerjarige gaat sneller en zonder 
het draaien van rondjes. Zigzaggend en meteen de goede richting induiken. Jaarlingen gaan 
vaak rondjesdraaien en daarna de goede richting in.. 
Het St. Vincentkoppel kwam een 15 minuten uit elkaar thuis, als een steen uit de lucht 
en in 1 keer op de klep en binnen....De vorm bij deze twee komt eraan.... 
 
Waarom Noordwijk....Dat is onze richting helemaal niet. Maar ik denk dat fondduiven vaker 
de kust als leidraad nemen bij goed helder weer, dus vandaar. Tevens blijft het aan de 
kust 's avonds langer licht... 
 
Deze week Orleans en Peronne. Op Orleans reeds de jaarlingen ingekorfd en de ouden die naar 
ochtendlossing Montauban of Bordeaux ZLU moeten.....Vandaag Peronne inkorven waarop de  
Bordeaux-gangers meegaan en de St. Vincent duiven...deze gaan volgende week ook weer mee op  
Peronne, waarna deze ook rust krijgen. Voor Bordeaux ga ik er 5 klaar maken welke of hun 
eerste overnachtvlucht krijgen of, na als jaarling Bergerac of Montauban, hun tweede. 
 
Op St. Vincent gaan de 312 en de 317 mee, welke ook in het 'dagelijkse' leven een koppel 
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vormen. Kijk bij de vliegduiven maar voor hun staat van dienst.  
 
Nu hoop ik ook nog even mijn jongen een stukje weg te kunnen brengen dit weekeinde, maar 
wanneer dat weet ik nog niet..... 
 
Groeten 
 
Week 21 en 22 2001 

Allereerst maar beginnen met het laatste nieuws. Frankrijk is OPEN!! Eindelijk, dus 
dit jaar toch nog Marathon Noord, St. Vincent, Bordeaux etc...de vluchten waar we, in  
ieder geval ik, het hele jaar voor bezig ben. De lange afstanden kunnen nu eindelijk  
zonder veel gezeur gevlogen worden want vorige week vlogen we dus Chimay en Baden Baden. 
Het besluit was dus gevallen om Baden maal 2 te vliegen. Ik heb de oudere duiven met slechts 
1 overnachting op hun conto, dus welke naar Bordeaux toe moeten, en de dagfondduiven daar 
voor ingekorfd. Dagfondduiven, nou ja, het zijn in ieder geval duiven die regelmatig prijs  
vliegen op de dagfond, en welke ik dit jaar op een ochtendlossing Bordeaux of Montauban 
mee ga geven. Dus 10 stuks mee op oriëntatietraining en ik zat voor mijn gevoel, gewoon 
een half uur tot 40 minuten te laat.....maar ja wel 9 van de 10 thuis....Op Chimay is de 
rest meegeweest en dan kan je zien dat je er tegen de echte specialisten die dan nog 
inkorven geen kans maakt met die overnachters. De St. Vincenters en de jaarlingen hebben zich 
weer goed vermaakt en kwamen leuk achter elkaar naar huis. Binnen een half uur 12 van 16,  
met als aantekening dat er twee nieuwe invliegers hierbij zaten. 1 gewonde duif van Meer,  
via Kuststrook Meer op dinsdag naar Chimay en een laatkomer van Strombeek weer gelijk mee. 
 
Overigens op Baden maal 2 Hans Hartog op zijn verjaardag verrast met de eerste in de  
vereniging en 34ste in de afdeling tegen dik 11.240 duiven. Heel OK Hans en vooral de  
bloemen- en zanghulde was zeer op zijn plaats. Een licht blozende Hans zien wij toch zelden 
in de vereniging !! 
 
Vorige week de jongen geënt. De dierenarts van Krommenie komt altijd naar ons toe, en samen 
met Carlos en Cliff hebben we onze jongen weer geënt. Lekker rustig, op ons tempo en gemak, 
rustig aan met aparte spuiten voor ons drieën. Dus geen gehannes met pistolen, lege flesjes 
en dergelijke. Lekker even bijkletsen en voorzichtig enten. Het kost dan wel iets meer,  
maar het gemak wil ook wat!! 
 
Verder deze week de jongen voor het eerst een opleertje gegeven naar pontje Buitenhuizen. 
Ik denk voor mij een kilometer of 10 a 12. Van de 24 kwamen er na 2 en 1/2 uur een groepje 
van 11 en de overige 8 die er nog bijgekomen zijn, kwamen allemaal alleen. Dus nog 5, en 
gelukkig de twee "vreemde", Ferry en Grada, ze zijn er nog ! 
Laten we hope dat we volgende week weer een keer wegkunnen en dan weer verder of dezelfde 
plaats maar dan met een paar jongen meer, die nu , naar mijn mening, net niet mee konden. 
Anders wordt de volgende keer bij Halfweg, Spaarnwoude in, daarna Sloten bij het Velodrome, 
Daarna Nieuw Vennep langs de A44 en dan met de vereniging naar Meer of iets dergelijks.  
 
Deze week Houdeng met slechte weersvooruitzichten, dus het ziet er naar uit dat we een 
rustig weekend krijgen, want als dit zo blijft, blijven de duiven thuis. 
Volgende week Orleans en Peronne !1 
 
Groeten 
 
Arjan 
 
week 19 +20 2001 
 
Het lijkt wel of de weken omvliegen. Duiven ten eerste meegehad op Strombeek. Noord-Oosten 
wind en de duiven leken in eerste instantie niet hard te gaan. Veel duiven van de afdeling 
Friesland over zien komen voor dat de onzen kwamen. Duiven gelost om 8.20 uur en ik ben om 
10.50 gaan zitten...De eerste duif in de Zaan en rayon was toen al gevallen bij Gerard en 
André, de comb. Dekker van den Herik om 10.39 uur. Zij spelen wel 5km korter maar ik had 
mij dus eigenlijk verrekend. Eerste duif 10.56, de Rode Gigolo, welke met veel ervaring  
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naar binnen ging. De tweede en derde volgde relatief snel in in de vereniging 5 prijzen, 
In rayon en ZCC dito. Veel oudere duiven voorop, en dat deed mij al vrezen over het verdere 
verloop van de vlucht. Naar het lokaal met nog 11 van de 27 op het apèl missen, dat vond 
ik veel. Dat viel met vergelijking tot de meeste anderen wel mee, maar zondag kwamen er nog 
twee en maandag nog 1 , en totaal dus 3 verloren. 3 jaarlingen..........De anderen hebben 
wel weer veel geleerd en wat weg is, is dus maar weg. Wel typisch, het koppel in het  
onderste broedhok is dus in zijn geheel weg en een doffertje gewoon tussenuit..... 
 
Deze week de hele week op pad geweest. Maandag en dinsdag naar Brussel, dus niet thuis  
geweest en de duiven zijn dus alleen maar gevoerd en door het water met geel gekuurd. 
Woensdag thuis en de duiven dus 'smorgens en 'smiddags los gehad...... 'sAvonds nog   
twee duiven voor het kweekhok bijgehaald voor volgend jaar. Inteelt Gouden kweker  
van Herman Brinkman via de comb. Kleef-Hol Geldermalsen. Zie voor de stamboom  
alvast op de kweekpagina. Een rood doffertje en een kras duivinnetje wat we weer eens 
lekker kunnen kruizen met de Kranchers en de Eijerkamp-Mullers. Donderdag en Vrijdag 
weer pleite, op cursus in het zeer geriefelijke opleidingscetrum van mijn baas in 
Bennekom. Wederom dus weer niet losgeweest op donderdag, wat ik na het voeren de duivinnen 
heb laten inhalen......Als stipjes gingen ze er op vrijdag vandoor en pas na een 1/2 uur 
vonden ze het tijd de doffers te gaan opzoeken.....Vandaag dus Houdeng , voor mij 228 km. 
Wij wachten af, 24 in de korf en alles, behalve een gewonde van Hank , mee.   
 
Volgende week Baden-Baden, dus ehh 
 
 
Grusse und bis dem(/n/r/s)nechsten woche... 
 
Die Arjan 
 
week 18 2001 
 
En inderdaad lekker noordenwind. Alles op 1 of 2 jongen van een dag of 20, 25. Niet echt 
gemotiveerd maar toch zagen de duiven er goed uit. De eerste duiven maakten dik 1140 meter 
en Jan Kuijzer was deze maal de eerste in de vereniging. Hij begint op 12.19 en hij maakt 
1,2,6,7,9,11,16 etc tegen 873 duiven. 
ik begon pas op 12.41 en had er op 13.00 uur 12 stuks in de virtuele wekker. Van de 27 mee,  
waren er 26 op het appel toen ik naar het lokaal ging. Ze kwamen lekker relaxed aan,  
zwevend over het voetbalveld en klapperend door de lucht. Toch is het elke week weer een  
genot om zo de duiven aan te zien komen.  
Nog een paar weken en dan willen we graag Frankrijk in. Ik heb geruchten gehoord dat 1-6 
de datum wordt, wanneer er geen nieuwe gevallen bij komen. Alternatieven op het  
vluchtprogramma doen dus ook de ronde. Etampes naar een week later en de Peronnevlucht  
van die datum naar 1 week eerder met een inkorting tot in België. Ik wil er eigenlijk voor 
pleiten om op 1 juni dan maar door de weeks een opleervlucht te vliegen op een kilometer of 
400....voor de St. Vincent duiven om kilometers te maken...Kijk de duiven die naar Bordeaux 
moeten, moeten so wie so springen dus... 
 
Verder moeten we overwegen om de wereldbond te vragen of de Fransebond de organisatie van 
de Olympiade 2003 moet worden afgepakt. Een land dat andere landen niet toelaat om te 
vliegen, terwijl wel miljoenen toeristen worden toegelaten, omdat dat economisch gunstiger 
is. Dit idee, van Krabber van www.duiven.net vind ik wel zo OK. Die Olympiade houden we  
dan wel in Nederland of zo, en dan mogen de Fransen met hun duiven 10 weken in quarantaine. 
 
Het Victory systeem bevalt om en rond het hok erg goed. In de vereniging kan men er inmiddels 
ook mee overweg, maar er zitten wel een paar haken en ogen aan. Wij, PV Zaanstreek Noord,   
gebruiken allerlei systemen ook door het ZLU en nationaal inkorfcentrum. Hierdoor gebruiken 
we dus de algemene knoot, die meerdere systemen aan moet kunnen enook Victory. Dit is dus niet 
het geval, alleen via de Benzing Atis knoot werkt e.e.a. Dit vind ik persoonlijk een blunder 
van de NPO, deze hadden dit nooit goed mogen keuren. 
 
Volgende week Strombeek, 180 kilometer, met wederom, zoals het er nu uitziet, goede weers- 
omstandigheden !! 
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week 17 2001 
 
Deze week op zaterdag de eerste vlucht gehad, waarop volop door de snelheidsmaniaken   
gevlogen kon worden. West tot zuidwesten wind en slechts voor mij een 113 kilometer.   
Met 28 duiven mee had ik het gehele vlieghok mee, en het werd een zeer leuke vlucht. 
De eerste duiven in de vereniging vielen op 109 km op 13.46 bij de Comb. Dekker van den Herik, 
waar Gerard de snelheidsduivels al snel in zeer goede vorm heeft. Ikzelf begin op 
13.56 en ben daar erg tevreden mee. In de vereniging nog twee prijsduiven, in de Zaanse 
CC 4 prijsduiven en in het rayon C 5 prijsduiven. Om 14.05 had ik er reeds 14 over de  
constateerplank gehad en dat voor totaal in training zijnde overnachters. Welke gewoon 
gevoerd, op een groot jong en jongen, al zwevend en klappend aankwamen. De eerste duif 
vliegt gewoon nog 1 tot 1,5 minuut rond voordat zij vrolijk en wel haar schreeuwende 
jong gaat voeren. Er waren wel reeds 2 jarige doffers die dachten dat ze op weduwschap 
stonden en ook reeds duivinnen met dezelfde gedachte. Ik woon aan een voetbalveldencomplex 
en vanaf het eerste veld, ongeveer op 300 tot 400 meter van mijn hok kwamen deze duiven 
aangedoken als Japanse jagers op Pearl Harbor destijds. Ook duiven die uit koppeltjes  
draaiden enzo, dus e.e.a. was erg vermakelijk, lekker in de zon zittend.... 
De jongen zijn op dit moment een dag of 20, dus volgende week zijn deze verdwenen. Daarna 
nog even 1 tot 2 dagen laten drijven, voordat de duiven uit elkaar gaan.  
Nu nog maar hopen dat we of Frankrijk in mogen voor de overnacht, of dat we richting onze 
Oosterburen gaan vliegen. 
 
Morgen, zaterdag de 5e mei Noordenwind dus we zijn benieuwd.... 

week 16 2001 
 
In ieder geval op zaterdag de China-duiven weggebracht naar de Ponderosa. Op de woensdag de 
18de 
zijn de duiven naar China getransporteerd. Hieronder de laatste foto's van de Chinezen. 
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Twee jongen van 25 dagen en twee van 35 dagen...uit hetzelfde koppel. We gaan afwachten of we 
deze jongen thuis kunnen zien komen van de vlucht begin November als we in China zijn. 
Er waren op de Ponderosa om een uur of 1 reeds een dikke 500 duiven aangeleverd. 
Op 21 april even een opleertje gehad vanuit Hank. Tevens voor het eerst het systeem 
uitgeprobeert. 
Erg relaxed kijken naar duiven die blij aankomen van een vlucht en dan al koerend en draaiend 
naar de spoetnik gaan. Uitermate rustig en 24 van de 27 duiven waren in een goed uur terug. 
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Eéntje kwam er nog 's avonds tegen een uur of 8 en ééntje de volgende morgen. Dus al rekenend 
is er ééntje achtergebleven...een jaarling duivinnetje, de hele witte, gekregen op een gekocht  
bonnetje van Halfschepel uit Breezand.Deze was dag- en overnacht kampioen geworden in 1999 in 
hun rayon tegen o.a. Pronk-Overdevest....grote spelers in het hoge noorden. Maar deze witte 
was blijkbaar toch niet goed genoeg...wel opgeleerd het afgelopen jaar ,maar blijkbaar een draadje 
of een roofvogel tegen gekomen.. 
Verder zijn op het vlieghok alle eieren uit én zijn reeds bijna allemaal geringd. 
Verder weinig nieuws. 

week 14 en 15 2001 
 
In week 14 en 15 erg druk geweest met de organisatie van een wielerwedstrijd. De ronde van 
Noord-Holland werd op 8 april jl verreden en ik en mij vrouw hebben hier veel mee te maken. 
Geen excuus om een stukje te schrijven , maar ja..... even geen tijd. Na deze drukke dag 
toch weer een klein hoogtepuntje. Het nieuws van de NPO om 20 april te beginnen met vliegen. 
In onze afdeling betekent dat, dat op de 20ste ingekorfd wordt voor een oefenvlucht, daarna 
door de weeks met een tweede oefenvlucht en dan op de 27ste april inkorving voor de eerste 
wedvlucht. Hierdoor wordt er een vitessevlucht en een midfondvlucht geschrapt, zodat we  
wel weer in het goede ritme zitten voor de fond en overnachtfond. (als ik alles goed  
begrepen heb)  
Op het vlieghok beginnen de eieren uit te komen en de eerste jongen hier zijn geringd. Ik 
ben benieuwd!!! Verder kunnen we gewoon de China duiven gaan wegbrengen as Zaterdag. Het 
is mijn eerste keer dat ik deelneem en ik ga er 4 brengen. Ik had eerst 2 gedacht, maar  
later ben ik toch nog naar 4 gegaan.  
Ook nog even wat 'illegale' zaken uitgevoerd. Even de oude duiven een lapje gegeven !! 
 
Groeten 
 
Arjan 

week 13 2001 
 
Dit was de week van de aankoop van het constateersysteem. De keuze was reeds duidelijk en  
donderdag jl. heb ik het bij Jan de Wijs jr. in Den Hoorn afgehaald. Vrijdagavond heeft 
André de ringen gekoppeld zodat ik het vandaag en gisteren he geïnstalleerd. Dit Victory 
systeem wordt dit seizoen hoop ik toch wel gebruikt worden. MKZ werpt reeds enkele schaduwen 
vooruit, maar laten we hopen dat de spuit eindelijk gehanteerd mag worden in heel Europa. 
Politici moeten maar eens wakker worden en zien dat de hele economie in de soep draait,  
wanneer we niet snel weer normaal mogen doen ! 
 
Het systeem heb ik toch maar onder de klep aangebracht en de snoeren mooi weggewerkt.  
 
Verder op het vlieghok begonnen met de geelkuur. Voor het eerst over het voer en niet door 
het water..., ik ben benieuwd of ik verschillen zie !! Alle eieren waren bezet op 1 eitje 
na. Elk koppel mag 1 jong groot brengen, dus begin mei moeten de duivinnen weer leggen,  
waarna de weduwschap periode begint. Deze jongen houd ik niet zelf, maar ik wil wel weten 
wat er uit de koppels voor jongen komen. Vooral qua afstamming interessante koppels worden 
de eieren uitgebroed. 
 
We gaan bidden dat we volgende week weer duiven mogen vervoeren, want nu wordt het echt 
tijd. De eersteprijsvlucht voor de rappe mannen zou 14 april aanvangen....wij wachten af, 
we hebben nog even speling, maar teveel springen met fondduiven..daar houd ik niet van... 
 
groeten 
 
Arjan 

week 12  2001 
 
De vliegers komen op eieren. Eerst 1 koppel na reeds 7 dagen, daarna 3 en nu, 12 dagen na  
koppeling nog 3 koppels, waarvan 2 duivinnen vanavond gaan leggen en 1 koppel overgekoppeld 
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is. Want de doffer hiervan, is gewoon weggebleven na het loslaten in- en om het huis. Heel 
raar, wellicht een draadje of een roofvogel. Ja een roofvogel, hier in de buurt van het 
Alkmaardermeer en de natuurgebieden en landelijke gebieden ten noorden van ons dorp 
zitten redelijk veel roofvogels. Ik heb er nog geen last van gehad, maar ja de milieuactivist 
is het slachtoffer. Deze jaarlingdoffer had mooie grijze sokpootjes dus vandaar !! 
 
In het kweekhok ligt nu de tweede ronde in de schalen. De jongen worden lekker gevoerd en met 
voertijd is het een drukte van belang. Ook de Chinagangers zijn uitgekomen en worden of zijn 
reeds geringd. Op 14 april zijn er twee een dag of 23 en 1 een dag of 35 dus oud genoeg om  
aan de saté en fu yong hai te gaan. We hebben reeds Chinese kranten onder de broedschalen 
liggen, om de jongen eraan te wennen. Ook worden er regelmatig chineesklinkende krachttermen 
met de jongen uitgewisseld, zodat ze zich snel thuis zullen voelen. Wat stuurt hij nou naar 
China ? zult U denken. Nou dat worden jongen uit het Blokkerkoppel, dus koop 1 x koop 26 van 
de late jongen verkoop van de combinatie Blokker uit Den Helder. In 99 heeft dit koppel ook  
op elkaar gestaan en een jaarling duivin , de 22, won 4 x prijs op een dagfondvlucht. In 2000  
heb ik het koppel uit elkaar gehad, met denk ik, minder succes. Dus dit jaar weer op elkaar en 
de 22 gaat naar de ochtendlossing Montauban.  
 
Verder hopen we deze week even een opleertje te kunnen maken !! 
 
week 11 2001 
 
Deze week op woensdagavond gekoppeld. Eerst de duivinnen los, rouleren, doffers los en dan  
bruiloft. Na een uur waren er nog 4 koppels niet aangelopen. Deze heb ik dus verplicht  
gekoppeld. Waarom de vliegduiven vrij laten koppelen ? Ik wilde het deze keer eens overlaten  
aan de heren en dames zelf. Er zijn er bij die als jong al wat met elkaar hadden en wanneer  
die elkaar nu weer vinden was het liefde op het eerste gezicht, en ik zou Carry Tefsen niet  
zijn, om daar mijn voordeel uit te halen later op de vluchten. De bedoeling is om de 
vliegers eerst een ronde op 1 jong te laten komen, waarna of met 10 dagen eieren of gelijk 
met het afspenen van de jongen de weduwschapperiode kan beginnen. Dit zal zijn omstreeks 
Etampes oude duiven. Wanneer de duiven daarvan terugkomen hebben ze ongeveer 1 1/2 week om
uit te rusten voor Bordeaux en 2 1/2 week voor St. Vincent.  
Verder nog een doffer van Cliff bekomen (Nog bedankt Cliff) en deze op het kweekhok aan 
de Catrijsse duivin gekoppeld. Broers van deze doffers komen allemaal op de ZLU lossingen, 
met mooie uitslagen op Marseille, Pau, Perpignan en de ochtendlossing Cahors en Montauban. 
We gaan zien wat eruit komt. 
Inmiddels ligt de tweede ronde in de pan bij de kwekers en de eerste ronde begint rond 
het huis te fladderen. Altijd weer een leuk gezicht en we weten dan dat de eerste vluchten 
eraan gaan komen, want zelfs allerlei rare ziekten bij het vee houdt ons, lijkt het, niet tegen ! 
 

week 10  2001 
 
Eindelijk is de kogel door de kerk. De electronische systemen zijn gekeurd en de uitslagen 
zijn door de NPO bekend gemaakt. Mijn keus valt dus op Victory en dit om een paar redenen:  
1. Prijs/kwaliteit verhouding  
2. Grootte van constateerplank 
3. Methode van koppelen van de draden 
4. eenvoud van bediening 
 
Nu even wachten op André en dan gaan we bestellen ! Verder deze week in het duivinnenhok  
een rooster geplaatst op de grond. Ik ben eventueel nog op zoek naar Bankirai roosters, 
maar dan wel voor een schappelijke prijs en formaat, want 100 x 120 is nou niet echt een 
bruikbaar formaat ! 
 
De voorbereidingen worden getroffen om op 16-3 de vliegers te gaan koppelen. Deze brengen 
allemaal één jong groot en gaan dan op weduwschap. Of dit na 10 dagen eieren gebeurt, of  
direct met de jongen mee, hangt af van de snelheid van het op eieren komen ! 
Ook deze week de mest opgestuurd naar Kockengen en dan maar wachten op de uitslag.  
 
Verder twijfel ik nog of ik de kwekers zal overkoppelen deze zomer om er een rondje 
"inteelt" uit te halen. Niet alles door elkaar koppelen dus, maar Eijerkamp-Muller x  
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Eijerkamp-Muller en van der Wegen x Van der Wegen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat uw 
mening hierover is. In het menu kunt U mij mailen en ik ben benieuwd naar uw mening !! 
 
Oh, enne de filmpjes heb ik proberen aan te passen, zodat ze hopelijk wel werken !!  
 
Groeten! 
  

week 9 2001 
 
Deze week de duiven geënt bij de lokale dierenarts. Deze komt aan huis, en wanneer je met  
een paar sportgenoten bent, gaat alles lekker gemoedelijk, vlug en op een tijdstip die 
mijzelf past. Collectief enten vind ik altijd zo een gedrang. Je bent er vroeg en bent als 
laatste aan de beurt. Er zijn dan liefhebbers met een erg grote bek die voordringen,  
en jou laten wachten tot je een ons weegt. Ook vind ik altijd dat zo'n reizende arts heel 
veel duiven per uur doet met 1 spuit en met 1 flesje entstof. Hij kijkt elk half uur of 
dat flesje leeg is, en ik heb welleens meegemaakt dat he flesje al een tijdje op was. En de  
dokter maar spuiten als een vulkaan. Wie zijn er nu wel en wie nu niet gespoten.  
Over dezelfde spuit. Je bent dan met zo'n 1000 tot 1500 duiven en die worden allemaal 
met dezelfde spuit gespoten...... lekker wat ziektes overbrengen betreft. U denkt, dat valt 
wel mee, ik geef U mee :  Aids, geelzucht en dergelijken worden door de spuit doorgegeven.  
In grote steden als Amsterdam komt dat vaak genoeg voor. Junks geen spuiten delen, en wij 
duivenliefhebbers voor oze topatleten wel ?? Nou mij niet gezien. 
 
Verder deze week een camera, webcam gekocht welke ook een 10 sec. lange film kan opnemen. 
Voor slechts 150,- was ik de man bij de Karwei. Resultaat van het filmpje kan u zien onder 
uitslagen. Even rechtermuisklik en dan figuur weergeven kiezen. Pas op: beide filmpjes 
zijn 1,3 Mb elk dus het duurt voor sommigen onder u even !! 
 
Ook nog even op de voorjaarsbeurs geweest. Zaterdag 09.00 uur aanwezig met Pa en binnen een  
uur de 3 hallen doorgelopen. Lekker ruim opgezet en toch nog veel gezien in het uur.  
Ik was naar niets op zoek, alleen naar een paar boeken. Maar deze waren erg duur, vond ik, 
dus met niets gingen we naar huis.  
 
Vrijdag jl het NPO weer gebeld over de systemen. As. Maandag wordt e.e.a. gepubliceerd zei 
ene Marinus, nou wij zijn benieuwd !! 
 
week 8  2001 
 
Zo, dat was weer een weekje met echt Nederlands weer. Begin van de week echt mooi weer,  
en aan het einde sneeuw, hagel, gladheid en regen. Het kon weer niet op. Voor de duiven 
was het erg afwisselend. Toch kan je nu al merken aan de doffers, dat de lente eraan 
begint te komen. De nok van het hok is hun speelplaats en dat moet iedereen weten. 
Koerend en tollend om hun as wordt er duidelijk gemaakt wie de mannen zijn. 
 
In het duivinnenhok inmiddels schotjes aangebracht tussen de schapjes. Dit weer als middel 
tegen het aanlopen. Nu maar kijken of we ook nog tegen een ijzeren rooster aan kunnen lopen 
van ongeveer 75 bij 165 cm. Dit om de vloer in het duivinnenhok wat minder aantrekkelijk  
te maken. Wie dit heeft, graag even een mailtje !! 
Ook zoek ik voor het jongenhok een rooster van 165x185 cm !! 
 
Vanmiddag nog een duivin gekocht op de verkoop van Cees Koole. Deze drukke zakenman gaat 
verhuizen richting zijn bedrijf in Rotterdam en de duiven en het huis wordt verkocht.  
Een Ras Eijerkamp duivin uit de oude Cathrijsse lijnen. Deze duivin van 99 was voor een 
koopje van mij, dus voor op het kweekhok. Volgende ronde koppelen we haar in het kweekhok 
op één van de Muller-doffers denk ik.   
 
Verder wachten we nog steeds op de software-uitslag van het NPO, inzake het electronisch 
constateren. Schiet nu eens op, meerdere liefhebbers wachten hierop voor de aanschaf  
van een systeem !! 
 
Morgen de eerste jongen ophalen van het kweekhok. De tweede ronde is of wordt inmiddels 
gelegd. Ik ben benieuwd hoe deze gaan aarden.  
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week 7 2001 
 
Deze week weinig nieuws. Alleen de spoetnik bij de oude duiven aangepast voor het  
electronisch contstateren. Wanneer ik e.e.a. bestelt heb, kan ik de rest aanpassen voor 
het gebruik ervan. 
 
Verder groeien de jongen op het kweekhok als kool. De eerste worden deze week afgespeend 
hoop ik, want het wachten op de eerste jongen vind ik persoonlijk altijd lang duren. 
 
Maar na de eerste jongen is er meestal geen stoppen meer aan, en weldra broeden de  
kwekers loos of voorniets, daar ik dan voorzien ben. Ik heb maar plaats voor 35 jonge 
duiven, dus dat is redelijk snel vol.  
Echter 1 duivin legt nu al voor het tweede jaar maar 1 ei per ronde. Erg vreemd maar waar. 
Vorig jaar betichtte ik haar nog van jeudigheid, maar nu was het weer zo. Deze van der  
Wegen duivin uit Zoon Playboy x Dochter Grote Prins flikte het eerst om in Oktober 1999  
te ontsnappen uit het kweekhok. De duif werd, niet uitgewend, opgegeven door een  
sportvriend uit Noord-Limburg. Opgehaald door de duivenkoerier en weer thuis binnen 
vier weken gekoppeld. Bijnaam, de Alcatraz. Ik heb 1 mooie rode jaarling uit haar, de 35. 
Zij stond gekoppeld aan een Eijerkamp-Muller x Theelen doffer en deze rode zoon is een 
zeer knappe kerel. (zie vliegduiven foto's) Alleen waarom maar 1 ei ?? 
 
Wat staat er op de planning deze komende weken. Mestonderzoek bij de vliegers. 
Daarna eventueel een kuurtje en het enten van de vliegers. 
Deze worden in de komende week of weken geënt. Net wanneer het de dierenarts uitkomt.  
Nee, ik doe dit niet in de massaliteit met iedereen, maar lekker op het eigen erf met  
de dorpsdierenarts. Zij, jaja, is erg rustig en neemt er de tijd voor. Aparte spuiten 
per liefhebber en genoeg entstof. Dan nog een melkersbijeenkomst as Zondag, wanneer er  
een verkoop plaatsvindt in ons clublokaal. Gezellig even bijkleppen. En dan volgende  
week de voorjaarsbeurs in Houten. Nu ken ik Houten gelukkig op mijn duimpje, dus de 
sluiproutes naar de lokatie zijn reeds bekeken, want aan filerijden heb ik een hekel! 
 
Eind maart de vliegers koppelen. Ik laat ze deze keer op jongen komen. Zelf zal ik deze 
denk ik niet houden, en of er dus een ringetje omheen komt, dat weet ik dus nog niet.  
Het schema is in ieder geval zo uitgerekend dat met Etampes de dames en heren op grote 
jongen meegaan. Daarna zal het weduwschap beginnen !! 
 
Week 6  2001 
 
Sorry, sorry, maar deze week nu pas tijd om even een stukje te schrijven. Het is 
nu zondagmorgen en gisteren weer een heerlijke sportdag gehad. Maar nu eerst over 
afgelopen week. De vergadering was weer als vanouds. Een supernotule van Jantje,  
een kloppende begroting van Cees en weer spetterend vuurwerk in de rondvraag. Ons 
voorstel was gelukkig bij de afdeling aangenomen om oude duiven als opleer mee te  
geven tijdens de jonge duivenvluchten. Als achterliggende gedachte hadden wij twee  
zaken : 1 lekker makkelijk voor de fondkleppers om kilometers te maken en 2 : de 
jonge duiven kunnen wellicht er ook nog iets van leren, dus diegene die eventueel  
verdwaald mochten raken. Ons lid J. te K. was het hier niet mee eens. Zijn volbloed 
sprinters ala ben Johnson en Carl Lewis, de Porsches en de Ferrari's van het luchtruim, 
de F16 en F15 van de luchtmacht, gingen toch niet wachten op die trage, bijna  
achteruit vliegende fondduiven. Alom hilarieteit in de zaal, want u moet weten dat 
de vereniging bij ons ongeveer 50/50 vitesse/fond is, dus de discussie was gestart. 
Uiteindelijk kwamen we op de oplossing dat de oude fondrotten achteruit de jongen 
wat wegwijs kunnen maken en dat die van J te K gewoon allemaal met elkaar meevliegen. 
 
Gisteren lekker de duiven weer eens los gehad. Dat was alweer 3 weken geleden en  
dat was te merken. Vooral de doffers gingen als volleerde weduwnaars te keer. Mijn hart 
klopte reeds sneller, want het seizoen mag wat mij betreft met dit soort weer al  
beginnen. Verder vandaag alvast de spoetnik aanpassen voor het electronisch contstateren. 
 
Week 5   2001 
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Zelfs op de radio was het vanmiddag te horen. Twee liefhebbers uit Noord-Brabant voor 4 
jaar geschorst vanwege het drogeren van hun duiven met Cortisonen. Goh, wederom een 
negatief bericht in de media over de duivensport. We hadden toch al niet te klagen  
met de gebroeders Bisseling in de Telegraaf dit najaar en nu dit weer. Kan de NPO  
dan niet eens positief werk gaan doen. Zorg er eens voor dat de liefhebbers weten  
welk constateersysteem goedgekeurd is voor 2001. Alle systemen zijn in de herkeuring  
en elke week informeer ik bij het NPO of de witte rook al door de schoorsteen is. Deze 
week was het antwoord dat het bestuur er eerst over moest babbelen, en dan krijgen  
de liefhebbers, lees het klootjesvolk, het te horen. Nee, eerst nog even achter gesloten  
deuren de briefjes onder tafel bekijken, de stemmen tellen en hertellen en dan pas  
publiceren.  
 
Op het kweekhok zit nu alles op jongen of op eieren. Behalve de latere jongen, waarvan 
de eieren onbevrucht waren. Hierop hebben we ze eerst even laten broeden en toen de eieren  
weggehaald. De anderen welke nu pas op eieren zitten, waren of niet bevrucht, of kapot 
gevochten. Ik heb hieraan altijd een hekel, want op de eerste eieren en jongen is het  
altijd wachten en later in het seizoen weet je niet waar je met eieren heen moet. 
 
Ook twee duiven ingeschreven voor de Eijerkamp-Chuwei vlucht van dit jaar. Ook ik zal mij  
op 14 april op de Ponderosa melden met een mandje met twee duiven. Lijkt mij leuk om  
ook eens mee te doen. De koppeling en de komst van de jongen komt waarschijnlijk dusdanig  
uit, dan één en ander moet gaan kloppen. 
 
Vanavond weer eens jaarvergadering op de vereniging. Laten we hopen op een snelle 
vergadering, zodat er veel tijd over blijft om even bij te babbelen. 
 
week 4  2001 

Dit was de week van de Olympiade. Leuk om naar toe te gaan maar Zuid-Afrika was 
voor mij toch eventjes te ver. Kennissen van mij zijn wel geweest en ik ben benieuwd 
naar de verhalen. Jammer vond ik wel, dat de uitslagen in Nederland laat bekend waren 
en alleen op teletekst te zien waren. Geen enkele duivenpagina bracht het nieuws snel  
en up-to-date. Wel erg jammer. ( Of ik moet de pagina gemist hebben >?????) Ook het 
nieuws van de Olympische race kon ik pas lezen in het NPO-tje. Wel de Zuidafrikaanse 
pagina had een uitslag, maar niet echt snel. In deze tijd moet dat toch anders kunnen.  
Wellicht een tip voor over 2 jaar...... 

Op het kweekhok hebben we de eerste schalen gevonden, dus de eerste jongen zijn er !! 
Altijd weer een leuk gezicht om de prille vader en moeder trots door broedhok en hok te  
stappen. Gelukkig weinig vechtpartijen.  

Ook even tijd gevonden om de internetpagina om te bouwen en uit te bouwen met het Engels  
erbij. Ook de vliegduiven zijn nu ook op foto aanwezig. Nu de prestaties nog !! 

tot volgende week !! 

week 3  2001 

Deze week was zo'n week waarin er weinig gebeurt. Het loopt zoals het loopt.  
Het kweekhok gaat op rolletjes, en het vlieghok vertoond heel weinig activiteit. 
Alleen wanneer het mooi weer was deze week, worden de duiven losgelaten, dit 
natuurlijk alleen wanneer ik thuis ben voor het donker, nu ongeveer kwart voor 
vijf. En dat was alleen tijdens het weekeinde, dus deze week hadden de duiven pech, 
of de baas, want het was toch wel redelijk koud om te vliegen. Toch kan je zien  
dat de duiven ervan genieten, en toch heeft het voordelen. De nieuwe spoetnik, ja  
ja de beginfoto is nu van heden niet uit het verleden, bij de weduwnaars kan nu goed  
ingevlogen worden. De enige verandering die er nu nog komt is het electronisch 
constateren. Dit wordt trouwens pas aangeschaft, nadat alles weer is gekeurd.  
Maar de bedoeling is het volgende. De duiven gebruiken de spoetnikpoortjes als 
poortjes voor het constateren. Dus ze lopen straks door de spoetnikpoortjes, over  
het constateerplatform naar binnen, en springen hier dan af, in de spoetnik. De  
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constateerplank komt dus achter de valplank, in de spoektnik te hangen. Mijn 
spoetnik is 75 cm breed, en de constateerplank is dat, dus gewoon een kwestie van 
2 hoekprofieltjes te monteren waarop het platform komt te liggen.  
Voordelen : weinig aanpassingen, de constateerplank ligt droog door afdekking van 
de spoetnik en makkelijk monteer, en de-monteerbaar. 
Alleen vrijdag nog even naar Donker, de filmer, in IJmuiden. Elk jaar is het weer 
genieten van deze man, die bij alle nationale winnaars filmt. En de spraakwaterval 
van een 90 minutenlang is altijd weer een genot. Tot volgende week !! 

week 2 2001 
 
Zo eerst maar even wat schrijven over afgelopen weekeinde. De tentoonstelling  
was volgens mijn opinie een groot succes. Veel volk op de zondag, een redelijke 
opbrengst van de toch wel groots aangekondigde verkoping wat voor de vereniging  
natuurlijk heel belangrijk is. Ook zal de duivensport in de plaatselijke media 
verschijnen, want de fotograaf en verslaggevers waren ook aanwezig. 
Tevens werden de prijzen van het Nationaal Inkorf Centrum uitgereikt. Ons aller 
IJs Kaptein was en is de grote overwinnaar. Net terug van de ZLU feestelijkheden 
in Valkenburg waar IJs meerdere malen op het podium heeft moeten verschijnen, 
kwam hij ook nog even bij ons langs. Voor IJs is dat moeten, want IJs zit liever 
in zijn hok bij de duiven, dan op een podium met praatjes en bekers. Deze zomer 
was ik erbij dat IJs een prik kwam halen voor zijn 6e nationaal Barcelona. Nog  
onder de indruk van het klokken van zo'n vroege vogel op Barcelona, kwam hij aan 
bij ons lokaal. Jos Brugemann was aanwezig voor de beveiligingsafslag en zat IJs 
toen al te pesten met het feit dat hij naar Valkenburg moest. In de duivenbladen 
zullen we de verslagen wel zien !! 
 
Wat de eigen duiven betreft was ik tevreden. Een 2de oude doffers was mijn deel 
tussen over het algemeen allemaal vitesse/midfond liefhebbers en duiven. Ik schreef 
vorige week al dat ik hoopte op een fondkeurmeester, maar helaas.... Maar dat maakt 
niets uit, volgend jaar zijn er dan weer andere liefhebbers aan de beurt. 
 
Op het kweekhok reeds de helft van de koppels op eieren en de andere helft is 
driftig bezig met de ei-produktie. Wat wel opvallend is dat de drie maanden oude 
Sangersduivin reeds ook het eerste ei heeft gelegd. Het wachten is op de rest. 
 
Op het vlieghok is er nog steeds weinig aan de hand  
 
Het electronisch constateren heeft nog steeds mijn aandacht. Ik wil een systeem 
aanschaffen, maar geen één systeem is goedgekeurd voor 2001. Alle systemen worden  
volgens de NPO op dit moment getest volgens de nieuwe specificaties. Dus advertenties 
met goedkeuring van het NPO kloppen dus gewoon niet !! Een merk met een V...... doet 
dit ongestraft!   

Week 1 2001 
 
Allereerst wil ik iedereen een goed 2001 wensen. dat het jaar vooral met veel gezondheid  
wordt doorgebracht. Daarnaast natuurlijk een goede kweek en een goed vliegseizoen  
toegewenst. 
 
Deze week was weer een echte winterweek. 's Morgens vroeg van huis en er 's avonds met het  
donker er weer in. Dus geen tijd om de duiven los te laten. Alleen maar even tijd voor  
een hand voer en wat vers water. Wel voor het eerst even gekeken naar de planning van  
vliegseizoen 2001. Kijken wie waar en wanneer moet pieken en wie waar mee moet voor 
opleerdoeleinden.  
 
Op het kweekhok zitten de duiven nu een dag of 8 gekoppeld en er zijn (gelukkig) nog 
geen eieren. De ervaring leert, dat wanneer er eieren van voor de 8 dagen gelegd worden, 
dat deze altijd onbezet zijn, terwijl de koppels die er wat langer over doen beter 
af zijn. Meestal duurt het in deze dagen van guur en in het begin koud weer een dag of 12,  
voordat iedereen eieren heeft.  
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A.s. zondag tentoonstelling in ons clubgebouw aan de Kerkstraat in Wormerveer. Altijd weer 
gezellig om iedereen weer eens te zien. Tevens worden de prijzen van het N.I.C. uitgereikt. 
Altijd weer een plezier om de toppers meestal schuchter richting Voorzitter Gerard te zien 
gaan voor hun prijzen, terwijl ze in het seizoen vaak vroeg zittend, vol verhalen hun  
klok kwamen brengen.  
 
Tot volgende week !! 

week 52 2000 

Zo eindelijk zijn de kerstdagen weer voorbij. Niets voor mij, zitten zitten en nog eens 
zitten. Ik ben liever in de weer. Gelukkig op 1ste kersdag de kwekers gekoppeld. Na een  
dag was ik nieuwsgierig en ben ik een kijkje gaan nemen. Alle koppels zijn aangelopen en  
vandaag (donderdag) zijn alle koppels los. Alles gaat OK. Zelfs twee late jongen (september 
2000) zijn aangelopen. Maar dit zijn dan ook duiven voor de dagfond (doffer koppel 12 tegen 
duivin koppel 13). 

Ook alle vliegduiven weer eens nagekeken op luizen, kromme pennen en dergelijke. Niets  
gevonden gelukkig. Deze doffers en duivinnen zitten sinds eind september gescheiden dus 
wanneer straks in maart de koppeling begint zullen we het mee gaan maken. Maar voor die 
tijd eerst nog even mest opsturen of langsbrengen bij de duivendokter. Volgende week in 
de vereniging de jaarlijkse tentoonstelling. Zelf doe ik altijd mee en hoop er altijd het  
beste van. Helaas heeft een kansvolle jonge duivin een gebroken pen. Deze heb ik dus deze  
week getrokken. De keurmeester bepaalt de prijzen en als dit een vitesseliefhebber met 
een Janssen voorkeur is, dan hebben de fondliefhebbers het nakijken ! 

Ook deze week een opzet gemaakt voor de kweekplanning. Hoeveel van welk koppel voor mijzelf,  
en voor anderen. Dan weet ik in ieder geval welke eieren er overgelegd moeten worden naar 
de voedsterkoppels. hiervan heb ik er maar twee, maar ja, dat is beter dan niets. 

In ieder geval een goed 2001 en kweek ze !! 

  

Week 51 2000 

Op 24 december willen we de kwekers gaan koppelen. Dus de voorbereidingen zijn aan de gang. 
In november zijn we begonnen met een parathyfuskuur van 21 dagen. Voorgaande jaren hebben 
laten zien, en ook bij anderen, dat dit veel baad heeft. Eventuele onderhuids aanwezige  
parathyfus overleven het zeker niet, en wanneer je elk jaar wel een paar duiven bijhaalt, 
blijft het zaak dit te doen. Mestonderzoek laten doen begin december bij de duivendokter,  
zodat er nog voldoende tijd overblijft voor eventuele kuren. Dit keer alleen wat Coccidiose, 
wat dus met een simpel kuurtje bestreden is. Ook nog even een vitamineshot erachter aan, voor  
de volledigheid.  
Verder krijgen de kwekers straks een geelkuur op de eerste ronde eieren.  

De vliegduiven worden begin januari onderzocht. Ook hebben we begin januari de tentoonstelling,  
welke door de vliegduiven bezet zal worden. Deze worden pas uitgezocht op de inkorfavond, 
maar enkele favorieten zijn er wel. Ik heb slechts 1 oude duivin ingeschreven, 2 oude  
doffers, 3 jonge duivinnen en 4 jonge doffers. Vooral de laatste 2 categorieën zijn ze wellicht  
succesvol. We wachten af.  

Gelukkig een aantal dagen vrij, om de duiven eens goed te bekijken en wellicht te fotograferen 
voor de website. Jullie zullen dit wel zien !! 
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