
 De Week van Arjan en zijn duiven 

 
week 49 - 51  2002 
 
De tijden gaan snel. Aan de duiven verlies ik weinig tijd. Doordat deze op roosters 
zitten, is het om de 6 tot 8 weken even een groene container vullen met de kranten die  
gevuld met stront onder de rooster vandaan komen. Ook doe ik 1 keer per week de broedhokken  
bij de doffers en de loketkasten bij de duivinnen, welke in het jonge duivenhok zitten.  

Mijn pa is wel erg druk geweest de laatste tijd. Door een tijdklok kan hij de dagen lengen  
en dat heeft hij de laatste twee weken ook gedaan. Tevens een beetje opgevoerd, de broekhokken  
klaar gemaakt etc. Vooral de planning van wie waar moet komen is voor hem een langdurige kwestie.  
Ik koppel namelijk alles om. Geen duif krijgt dezelfde partner, ook geen partner welke deze reeds in  
het verleden gehad heeft. Ik wil graag weten of duiven met meerdere partners bruikbare jongen geven. 
Vooral met het overnachtspel weet je pas na een jaar of twee, drie of duiven bevallen. Ik kijk altijd naar  
of de duiven mij aanstaan welke eruit komen, of deze jonge duiven het jonge duiven programma wat ik ze  
voorleg goed doorkomen, en dan, vooral het jaarlingjaar moeten ze goed doorkomen. Als jong gaan ze een 
keer of drie mee met de vereniging, of op maandag naar Meer met de Kuststrook, of op zaterdag met een  
jonge duivenvlucht. De afstand maakt mij niet uit, als de weersomstandigheden maar verschillend zijn.  
In 2001 hadden mijn jonge duiven alleen slechts 3x Meer gehad, en ik heb nog nooit zo weinig jaarlingen  
verspeeld. Als jaarling zijn de duiven dermate volgroeid, dat ik ze vol kan spelen.... dus alle vluchten tot  
en met de derde dagfondvlucht en dan een overnachting als Montauban, Bordeaux of Bergerac. Welke dus  
1 overnachting  gehad hebben worden in principe gestopt, of de vorm moet abnormaal goed zijn. Dus het  
kan ook zijn dat een jaarling 5 dagfondvluchten krijgt en dan Bergerac, zoals dit jaar mijn 727. Deze duivin  
won dus prijs van Bourges, Tours en Bergerac met totaal meer dan 2700 prijskilometers.  
Zo tijdens het seizoen ben ik reeds weer bezig met het kweekhok. Wat gaat er uit, wat komt erbij e.d.  
In 2003 mag ik er weer 6 halen bij de fam. Eijerkamp, dus zal wel weer wat gewisseld worden. Zelden gaan  
er kweekduiven na 1 seizoen er weer uit. Of deze moeten geleend zijn van anderen, zoals in 2002 de Rode Kik.  

Maar op de tweede kerstdag is dus het kweekhok gekoppeld. Nu, 1 dag later gaat het nog wat stroef bij een  
tweetal koppels, waarvan er 3 van de 4 partners jaarlingen zijn. Ook weten diverse reeds hun broedhok te vinden...  
En goede voorbereiding doet toch veel !! 

 
week 47 en 48 2002 
 
Zo, laten we het eerst maar even hebben over de NPO manifestatie 2002. Wat een  
teleurstelling. Ten eerste de lange file richting de Brabanthallen voor een snuffelmarkt. Nou houd ik wel van snuffelen,   
maar niet als ik ervoor in de file moet staan. Dan €4 parkeren, 7€ entree. En dan nog waarvoor... een handje vol  
standhouders welke onlogisch stonden opgesteld met erg veel ruimte over... Het lijkt, nee het wordt elke keer minder.  
Ik denk dat de NPO hier wat aan moet doen ! Ik denk dan aan een andere lokatie waar men zeker weet dat men de  
enige is, die er gebruik van maakt en aan een goedkopere lokatie, waar de standhouders weer terugkomen om hun  
waar aan te prijzen. Echt, dit was te gortig voor woorden ! 
 
Ik hoop dat de huldigingen voor de nationale kampioenschappen beter georganiseerd waren. In ieder geval staan  
Gerard, André en Magda leuk en goed op de foto. Nogmaals proficiat ! 
 
Verder in deze weken de koppelbriefjes nogmaals tegen het licht gehouden en hier en daar aangepast... Ik vind dat  
je kritisch moet blijven... Ook ben ik begonnen aan een kuur tegen paratyphus op het vlieghok.. Over het voer en  
dan wat minder dan normaal, dan wordt het goed opgegeten en ieder krijgt zijn deel.  
 
Ook Winstam 4 geïnstalleerd. Weer leuke wijzigingen, ook al wordt het steeds moeilijker om nieuwe dingen te verzinnen  
en erbij te maken. Vooral zinnige dingen wordt nu denk ik erg moeilijk. 
 
Deze week een afspraak gemaakt om een website te maken. Ik heb alleen tekst en foto's nodig, het liefst digitaal ! Verder  
als het kan aanwijzingen over kleuren, lettertypes e.d. Ik maak het voor een prikkie, en de reacties zijn over het 
algemeen  
zeer positief en van heinde en verre... Een site is een leuke manier om weer met mensen in contact te komen. Vooral in 
de  
winter is het hoogtij ! 
 
Week 45 en 46 2002 
 
Toch wel weer hectische weken. In China werd het een snelle vlucht. Dik 500 duiven kwamen in het eerste uur 
naar huis. En toch maar 784 duiven thuis de eerste dag... Grada had weer een top dag met 4 duiven thuis van de 8. 
7e overall, 2e Europees, dat was toch weer super. Ook Ruud Vermaat zag zijn duiven thuiskomen in China en Bert  
Braspenning idem dito. Ik hoop dat beide een leuke reis gehad hebben. Zelf vind ik het wel wat raar dat men niet weet  
welke duiven er de tweede dag nog thuis gekomen zijn. Het is een kwestie van het systeem aan laten staan, en even   
door te laten constateren. Men klokt daar met Unikon, dus dat moet lukken. Ik en vele anderen zijn nieuwsgierig of de  
rest van de duiven ook thuis zijn gekomen. Alle duiven van de eerste dag zijn verkocht voor 200 US$ en dan kan je   
mij niet wijs maken dat de duiven van de tweede dag niet verkocht worden en in de Chinese duivensoep belanden,  
of dat er geen duif meer doorkomt. Zo missen vooraanstaande China-vliegende liefhebbers nog redelijk veel duiven, 
welke gewoon de tweede dag door zouden kunnen komen. En duiven met Europese ringen zijn zeer geliefd in het land  
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van het plein van de Hemelse Vrede en Mao.  
 
Ik heb trouwens gehoord dat Grada Chinese kranten onder de broedschalen legt, waarin de chinagangers geboren worden,  
of het waar is weet ik niet. Ook hoorde ik dat de deze kwekers 1 keer per week menu nummer 32 van het Assendelftse  
De Rijzende Muur restaurant krijgen. Ik weet het niet, maar het wordt gefluisterd ! 
 
Verder de eerste kweeklijstjes gemaakt. De laatste staat bij de kwekers nu op internet.  
Gisteren de prijsuitreiking in de vereniging gehad. Een mooi bordje was mijn deel voor de 3e overnachtfond onaan- 
gewezen en de 2de kampioensduif Overnacht. Volgende week de NPO manifestatie in Den Bosch !! Verder heb ik weinig ! 
 
Week 44 2002  

De eerste koppellijstjes gemaakt voor het kweekhok. Altijd weer een heel gepuzzel. Ook nu werden twee duivinnen  
plotseling doffers. Nu ze gescheiden zijn bij mijn Pa, wordt e.e.a. nu langzaam duidelijk. De jonge duiven van 2002 
worden volwassen en gaan zich tonen. Toch heb ik e.e.a. in reserve gehouden, want vooral de Eijerkamp jongen uit  
de Black Giant lijn, wisselen. Nu dus een kleinzoon in plaats van een kleindochter. Vorig jaar bleek een mogelijke 
doffer een duivin te zijn, dus ja ja, het wisselt.  
A.s. zaterdag de vlucht in Beijing China over 500 km. Ik heb nog steeds 2 duiven in de race. Beide eindigden de  
laatste vluchten binnen de eerste helft, maar het is altijd afwachten. Zelf hoop ik op een vlucht, dat er de eerste dag  
een duif of 4 tot 500 thuis komen. Dan is het wel zwaar, maar niet extreem zwaar. Ach wij zitten thuis en moeten 
afwachten.  
Op het vlieghok heb ik ineens 3 doffers over. Ook hier een geval van duivinnen die doffers werden. Nu kan ik dus net 
even verder selecteren gelukkig..  
Ik kan alleen maar zeggen: houdt de duiven gezond en breng ze goed en op conditie naar de winterkweek. Ik koppel rond 
de kerstdagen... 
 
Week 42 en 43  2002 
 
Het is lekker rustig op het hok. De duiven ruien, althans de vliegers nog, de jongen zijn bijna klaar. In China nog 
twee duiven over. op 2 november is de 500km slotvlucht, dus we wachten af. Ook de website van de Ronde van 
Noord-Holland en de ronde van het Lage Land aangepast. Het is nu weer de tijd op de websites aan te passen of 
te gaan denken aan een website... In deze stille tijden is dat nu eenmaal zo.. 
Verder as Zaterdag de Marathon Noord uitreiking.  

week 40 en 41 2002 
 
Deze weken de laatste jongen bij de vliegers weggehaald en aan het einde van deze week de nesten weggehaald. 
Op deze manier kunnen ze zover ze dat nog niet waren, lekker kaalvallen. Ook op het kweekhok alles nu op tal 
gebracht. Ik denk dat ik er nu wel ben... Er zitten 29 duiven op het kweekhok, waarvan 4 overlegduiven. Dus 13 koppels 
zullen het worden. Er moet dus nog 1 duif afvallen of er moet er nog eentje bijkomen. Het zal wel het laatste worden... 
Of het een doffer of duivin moet worden weet ik nog niet, mede door het feit dat er enkele late jongen bijzitten. 
 
Van Herman Calon drie late jongen bekomen. Ze zien er mooi uit en komen uit de 1ste nationale lijnen, welke op de  
ZLU vluchten zo goed presteren. Herman kende ik nog van de China reis en vandaar dit contact. Vanuit Frankrijk zijn  
we op de terugweg even langs gewipt om bij te babbelen. Ik hoop op goeie kweek....  
 
Evaluerend was het een bewogen seizoen. De roosters bevallen goed, de oude duiven beginnen goed te vliegen, want 
de laatste resultaten in de Zaanse CC zijn inmiddels ook bekend. 6e onaangewezen en 9e aangewezen kampioen  
op de overnacht. Tevens was de 041 de 3e overnachtduif met 3 prijzen en de 040 de 13e met twee prijzen. Deze laatste  
kon helaas door de pennenstand niet meer mee op Bergerac. 
 
Afgelopen zondag in Alkmaar bij een verkoop geweest van de Fondkrant. De duiven gingen, ondanks het uitvallen van de  
geluidsinstallatie, grif van de hand. Had alles gewerkt had de verkoop nog meer opgebracht. De verkoop organisatie had  
een reserve installatie, bijv een soundmixer, bij zich moeten hebben, of bij binnenkomst de installatie moeten testen. 
Zo'n soundmixer kost niets, in ieder geval in het licht van de opbrengst en de opcenten (20%)gezien.. Sam, aan de  
duiven lag het zeker niet.. 
 
Deze weken de koppelingsbriefjes maken voor het kweekhok, ondanks de onzekerheden ! 
 
week 38 en 39 2002 
 
Zo, weer thuis van twee weken vakantie in Normandië. Goed weer gehad en even twee weken geen duiven, televisie, werk 
en dat soort zaken. Gewoon twee weken lekker uitslapen, uitrusten en lekker BBQ'en en viseten. Raar maar waar, geen 
duif gezien.. Wel een mooie lossingsplaats in het plaatsje Lisieux gezien, wellicht iets voor de extreme westlijn.  
De duiven ruien inmiddels als gekken. Op het kweekhok heeft mijn Pa de kwekers gescheiden en dat is te zien. De koppen 
zijn 
helemaal kaal en ook de andere veren vallen enorm. Een goed gezicht.  
Op het vlieghok zitten de vliegers nog op grote jongen. Deze gaan er deze weken vanaf, zodat ik ook hier kan gaan 
scheiden. 
 
Verder ruien de jongen lekker verder. In China heb ik inmiddels nog twee jongen over. De vlucht is met twee weken naar 
achter gezet, omdat het weer erg slecht is om op te leren. Ook de reis gaat met twee weken naar achteren. Raar maar 
waar! 
 
De rode Gigolo won trouwens de 21e nationaal Munchen, een goed resultaat dus. De duivin van Hans Gaus uit het 
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Evenbeeld x 
Antoon 180 won de 23e nationaal, dus een topresultaat dit jaar. 
 
Verder echt weinig nieuws. Ik even nadenken over een nieuwe formule voor mijn site, wellicht een update van kleuren en  
achtergrond of iets dergelijks....  
 
Geef de duiven goed en niet te veel voer, vitaminen en regelmatig een bad !! 
 
Groeten 

week 34 + 35 
 
Zo, vluchtseizoen 2002 is voor mij ten einde. Ook de uitslag van Nationaal Bergerac binnen gekregen. Dat was toch 
wel een teleurstelling. Door de buien boven het gebied beneden Amsterdam komt Noord-Holland er zeer matig af. 
De helft van de Noord-Hollandse prijsduiven vallen buiten de nationale uitslag.  
Verder is er weinig gebeurd. De rui vordert en ik wil vlak voor of na mijn vakantie de eerste selectie op het vlieghok 
en op het kweekhok doorvoeren. Dit betekent dat er wat meer rust in de tent komt. De vliegers brengen nog een jong 
groot, waarna ze waarschijnlijk uit elkaar gaan. De kwekers gaan straks van de nesten af, en gaan ook daarna 
uit elkaar.  
Begin september even 2 weekjes er tussen uit. Iets wat ik toch nodig heb, 
Verder kijken we uit naar de koppeling van de kwekers op 1ste kerstdag 2002. 

week 33 2002 
 
München ging pas op dinsdag los. 's Avonds rond 18.00 uur even gebeld met een oud collega in Nijmegen en  
volgens hem was er nog geen duif door. Toen de meldingen op teletekst verschenen moest ik rond half 8 draaien 
om een eerste nationaal te spelen tegen een duif op 520 kilometer. De volgende sector verslaan, dan moest ik  
rond 20.00 uur draaien. Rond 21.30 eens gebeld met het meldcentrum. Er was 1 duif gevallen bij Hans Gaus,  
welke de 5e nationaal in de sector en dus op teletekst speelt. Inmiddels dus donker en wachten op de volgende  
dag. Om 06.00 uur eerst buiten gekeken nog geen duif. Elk kwartier even kijken. Om even over zeven hoor ik 
gefladder en nagels op de klep en wel, de Rode Gigolo. Ik naar beneden en de constateertijd bekeken. 11 minuten 
later als vorig jaar. 3de melding volgens het meldcentrum en wachten tot 's avonds. De Rode Gigolo is dit keer de  
eerste in de vereniging, Zaan en rayon C. 4e in Noord-Holland en nationaal nog niet bekend. Toch weer een leuke 
afsluiting van het seizoen. De tweede duif is nog steeds niet thuis. De 5de in Noord-Holland bij Hans Gaus is 
een duivin van mij, uit de Antoon 180 x Evenbeeld. Antoon 180 is een van der Wegendoffer en het Evenbeeld 
is een kleindochter van de Marseille Star. Een zusje van deze duivin was er 's middags bij Hans Gaus. Toch  
leuk om te weten dat duiven van mij het ook bij anderen goed doen.   
 
Deze week ook de definitieve eerste selectie gemaakt voor het vlieg- en kweekhok. Door nieuwe aanvullingen kan 
ik duiven die bij mij nog geen bruikbare duiven hebben gegeven er redelijk snel uit selecteren. In het kweekhok  
betekent dit, dat daaronder toch nog een kleinzoon van La Signorita van 98, een doffer uit klz Kruisbek x zus  
Lourdes van 97,  en een duivin uit klz Kruisbek x zus Little Lady van 99 zitten.  
Verder dit seizoen is het wachten op de China-race van Eijerkamp. Verder korf ik namelijk niet meer in, al moet  
ik nog twee duiven een beetje opleren. Een jong van 2002 en een oud kweekduivin van 2000, de Maxima.   
Deze was reeds uitgewend en deze ga ik dus opleren.  
 
Nu de uitslagen binnen komen blijkt dat ik 3e onaangewezen overnachtfond in de vereniging ben geworden. Ik heb 
de 2e en 4e overnachtduif van de vereniging achter een zeer goede duif van Dekker van den Herik.. 
Verder was dit de 9e beste Overnachtduif in rayon 5 Afdeling 6 en de 47ste beste overnachtduif op de middaglossing  
in de Fondclub Noord-Holland. Het wachten is nog op alle uitslagen van de ZCC (en dus ook standen ) en nationaal  
Bergerac en München.  
Verder nog weinig nieuws.... 
 
 
week 32 2002 
 
Deze week Bergerac afgeraffeld. Anders kan je dat toch niet noemen. Hier in Noord-Holland hadden we veel last 
van buien en onweer, vandaar dat het concours bij ons wat langer openstaat dan in andere delen van Nederland. 
Ik kreeg twee duiven achter elkaar, op 13.33 en op 13.35 uur. Beide duiven in het midden van het concours, dus  
goede prijsduiven. De eerste duif was een Krancher/Catrijsse kruising. Deze jaarling-duivin was ook mijn eerste van  
Bourges en Tours en nu dus van Bergerac. Minimaal 2100 prijskilometers. 
De tweede was de 041, welke reeds mijn eerste van St.Vincent en mijn 4de van Mont de Marsan. Dus 3 op 3  
voor deze Theelen / Eijerkamp-Muller duivin en meer dan 3300 prijskilometers. Het is weer sinds 1999 dat ik prijs pak 
 op Bergerac, dus ik ben tevreden. Ook nog met mijn tweede en eerste getekende. Helaas kon ik de duivin met  
reeds twee prijzen op St.Vincent en Mont de Marsan niet meer meegeven. Anders had deze wellicht ook nog wat  
leuks kunnen winnen en laten zien. Totaal dit jaar 2400 prijskilometers. Wel 5 van de 6 thuis voor het klokken uitslaan.  
Dus op St.Vincent 3 van de 4, Mont de Marsan nationaal 3 van de 6 en Bergerac 2 van de 6. Ik hoop op de eerste 
bladzijde van categorie 3 van de Fondspiegel te komen. Tevens hoop ik hoog te eindigen bij de beste overnachtduiven 
van het rayon, de ZCC en wellicht de vereniging en de Afdeling. We zullen zien.  
Als afsluiter dit jaar toch weer meedoen met Munchen. Ik denk met 2 of 3 duiven. Hoe deze vlucht ook afloopt, het 
seizoen is weer beter geweest als het vorig jaar. Nu met relatief vroege klasseringen regionaal en met meer prijs- 
duiven per vlucht. Nu maar hopen dat de aanvullingen uit de jaarlingen en jongen het hok weer opdrijven in de volk der 
duivenhokken of iets dergelijks.  
Tevens ben ik deze week bezig geweest om het kweekhok definitief uit te selecteren. Er zijn weer de nodige  
"versterkingen" bij gekomen, en is het dus weer afwachten.  
Ook heb ik deze week de jongen weer eens in de handen genomen en bekeken. Sommigen groeien erg hard, 
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anderen lijken langzamer te groeien. Wel heb ik even de verhouding doffers/duivinnen bekeken en genoteerd. 
De vliegers zijn vanaf de maandag voor Bergerac gekoppeld en komen nog een keer op eieren. Dan wordt alles 
nog een keer bekeken en de verhoudingen naar winterstand gebracht. Dit betekent doffers en duivinnen beide  
naar 20 stuks te brengen, als dat mogelijk is. De overigen gaan dan naar de kippeboer. 
Dan gaan we ons in de winter weer vermaken met de China-race van Eijerkamp, het maken van websites voor 
duivenvrienden (wie oh wie ??) en natuurlijk de ronde van Noord-Holland.  
Ook staat er nog een verbouwing van het hok gepland. Althans verbouwing.... de afdelingen worden ook in de nok 
gescheiden van elkaar met een plaatje board of triplex. Op deze manier hoop ik nog meer de valse trek te voorkomen. 
Ook zal ik 3 ventilatiepannen kopen om de luchttrek via het plafond te bevorderen. 
Zo, en nu ga ik inkorven voor Munchen.... 
 
week 30 + 31  2002 

Allereerst de week met Tours. 1 duif op tijd van de 4. 6 jongen mee gehad naar Houdeng. Deze jongen 
vormen nog een twijfelgeval op zich, vandaar deze test. 5 van de 6 jongen terug. Dit alles voor een enorme 
hoosbui, welke een half uur na het begin van het klokkenlichten begon. Van de oude mis ik nog een jaarling 
welke al meer langer dan een week te laat was... dus niet bijzonder. Op Tours een bijzondere prestatie van Bert 
Braspenning, Jan Kaman, Grada Overbeeke en natuurlijk Dekker van den Herik... Allen op Teletekst en Dekker van den  
Herik een 1ste op teletekst. De foto's waren trouwens OK heren !! 
Ook deze week ingekorfd voor Bordeaux. 7 jaarlingen en een oude duivin als backup, wanneer het een Kl....  
vlucht zou worden. Maar de jaarlingen deden het niet slecht. 1 jaarling op tijd en 6 van de 8 duiven thuis  
voor het afslaan van de klokken. Die twee zijn overigens nu nog weg.. maar met dit weertype kan dat eigenlijk 
ook niet meer.  

Nu reeds ingekorfd voor Bergerac, ondanks dat het weerbericht niet echt OK is. 5 duivinnen en een doffer.  
Maandag reeds de duiven bij elkaar gelaten en tabakstelen in het hok. Toen ik met de mand naar het lokaal     
ging, was het één roepende club met duivinnen. 2 jaarlingduivinnen, 1 oude doffer en dus 3 oude duivinnen. 
We wachten af.  
Vandaag (Vrijdag) de twee Munchen duiven meegenomen naar Houten. Volgende week maandag nog een keer naar 
Arnhem, en dan woensdag de mand in.  

week 29 2002 
 
Voor Mont de Marsan 6 duiven ingekorfd en voor Dax ZLU 3. Ook de jonge duiven ingekorfd voor Strombeek. 
Het weerbericht was niet top en op Meteo France was reeds te zien op Vrijdag dat de overnachtduiven er 
wellicht op zondag uitkonden. Jonge duiven zijn in ieder geval nu gewend aan het rijden in de vrachtwagen   
en aan het drinken in de vrachtwagen. Zondagmiddag laat pas lossen in De Meern, na heel België doorkruist 
te hebben is denk ik wat overdreven. Wanneer zaterdag niet los, dan terug naar bijv. Meer als het weerbericht   
niet echt goed is. Dan zijn er meer mogelijkheden om de liefhebbers nog een redelijke zondag te geven. Bijv.  
tot 12 uur niet kunnen lossen, dan terug naar bijv. de Meern en lossen of terug naar de rayons en dan in een 
gunstig weertype wel lossen, mand voor mand of meerdere manden ter gelijker tijd.  
 
Zondagmiddag eindelijk de lossing Mont de Marsan na diezelfde morgen de lossing van Dax ZLU. De jonge 
duiven kwamen in ieder geval goed terug van de Meern en ik miste er 's avonds nog 2. Deze waren op Maandag 
morgen om een uur of 11 weer aanwezig. 
 
Na een lange wacht samen met Pa hoorde ik dat er duiven waren van Dax. (Jos en Peter B. gefeliciteerd  
met de 8ste nationaal en Ben met de 13de ??) Tevens hoorde ik dat Mont de Marsan om half vier werd  
begonnen in ons inkorfcentrum door goodold Piet de Munck uit Heemskerk. Kwart over vier had Cliff de 5de  
melding !! Dus het ging erg langzaam. Dan om kwart voor vijf draait er een duif, na de landing bleek het de 3de  
getekende van Mont de Marsan te zijn. Na melding (de 7de) de duivin goed bekeken. Ze zag er nog goed uit en  
dit was ook de 3de duif van St.Vincent, dus haar tweede prijs op de overnacht dit jaar. Eijerkamp-Muller  
(first Choice) x Krancher 728 duivin. Pa was net een half uur weg.... Om 19.00 uur was Pa weer terug en na half  
acht valt de tweede duif. Een doffer uit de Casper x de 222 , mijn 6de getekende en redelijk moe...Ik pakte deze 
doffer op de tweede Bordeaux vorig jaar als jaarling en nu dus van Mont de Marsan. Dan om half 10, Pa is weg  
en Monique is onderweg naar huis, valt de derde duif, een duivin uit de Alex x de krancher 28 duivin. 3 van de 6 
van deze vlucht was denk ik erg OK. Bij het uitslaan blijkt dat er nog 30 prijsduiven te kort zijn en ook nationaal 
is de vlucht nog lang niet dicht. Om 01.30 uur lig ik weer in mijn bed na de klok weer te hebben aangeslagen.  
 
Om even voor 8 uur rijd ik weg naar mijn werk. Om 08.15 uur telefoon. Monique met weer een duivin van  
Mont de Marsan, mijn tweede getekende en mijn eerste van St.Vincent. Monique klokt de duif en dus 4 
van de 6. Ik erg blij in de auto maar helaas sinds dinsdag geen duif er meer bij gekregen. Aan de ene kant 
ben ik dus erg tevreden mbt. Mont de Marsan, en erg ontevreden mbt Dax ZLU. Ik heb nog wel een hoopje dat 
er de komende weken nog duiven door gaan komen.  
 
Komend weekend nog 3 jaarlingen en de Gigolo naar Tours. De rest van de jaarlingen gaan naar Bordeaux en 
de drie van Tours of naar Munchen of naar Chateauroux of naar Bergerac. De jongen gaan niet mee, maar gaan 
as Maandag mee naar Meer of ik breng ze zelf weg . 
 
  

week 28 2002 
 
Bourges en jonge duiven ingekorfd voor Kapellen. Kapellen is voor mij 136 km en voor jonge duiven die niet  
verder zijn geweest dan Lisse is dat toch een uitdaging. Mede gezien het zeer late lossingstijdstip. Om15.45 uur 
gingen de jonge duiven eruit, meer dan 3 uur later dan de andere lossing van Afdeling 6. De oostkant van Noord- 
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Holland ging dik 1500 meter en wij zaten op 1200 meter per minuut. De jongen kwamen goed naar huis en ik mis 
er nu, maandag, nog twee. De oude duiven stonden naar verwachting over tot de zondag. Slecht weer in Frankrijk 
was de oorzaak daarvan. Een vlucht met zeer vroege aankomsten (Dekker van den Herik , top mannen!!) en een   
lang concours, want 1 uur en 10 minuten en bij de buurvereniging zelfs 1 uur en 40 minuten voor 630 kilometer   
is niet helemaal normaal. MIjn eerste en tweede duif waren nog klam... maar met een 31ste in de vereniging  
met weer een overnacht-jaarling duivin was ik weer tevreden. Ik mis nu nog 1 duivin, welke ik na Orleans heb  
opgehaald uit het centraalhok in Nijkerk. Nu weer mee, maar dus nog niet terug. 
 
Dinsdag inkorven voor Mont de Marsan en Dax ZLU. Gezien de ervaringen van St.Vincent en Bordeaux ga 
ik de duiven van die twee vluchten verdelen over de twee. Mont de Marsan zal worden bevolkt door ik denk 7  
duiven en Dax ZLU door twee. Op Dax ZLU zijn dat dus duiven die op de middaglossing nog niets gedaan 
hebben of tegen een erg lage meter snelheid een prijs hebben gehaald. Voor beide vluchten zien de duiven 
er goed uit. De derde van St.Vincent (toen eerste getekende) trok helemaal alleen weg op zaterdag om als een  
speer weer terug te keren na 1 1/2 uur. De andere duivinnen trainen gewoon goed, snel en met vreugde. 
De doffers klapperen weer als vanouds en vechten op de nok van het hok met elkaar. En erg leuk gezicht en  
het is net of er rivaliteit bestaat tussen bepaalde doffers. In de lucht is het net of ik er 30 heb, terwijl ze maar 
met 14 vliegen. De meeste jaarlingen hebben nu hun laatste dagfondvlucht gehad. Nu gaan ze mee op Bordeaux 
middaglossing. De rest van de ploeg gaat via Tours naar Munchen... een attractieconcours wat bij mij en ons  
in de buurt steeds groeit qua belangstelling.  
 
De Eijerkampen in de ren groeien en eten vooral erg goed. Ik heb daar een doffer uit de 10 van Cliff aan toegevoegd 
voor het kweekhok. Tevens heb ik een Theelenduivin van het kweekhok naar het vlieghok gehaald om weer uit te 
wennen. Ze heeft als jong rond gevlogen en na een week in de ren gaan we haar voorzichtig weer uitwennen en na  
verloop van tijd opleren. 
 
Laten we hopen op een eerlijke vlucht van Mont de Marsan en Dax ZLU.... 
 
week 26 en 27  2002 
 
Een rare week. Twee slechte vluchten in het weekeinde. Montauban 4 duiven mee en Bordeaux ZLU ook 4  
duiven mee.Alleen de oude duivin van Bordeaux thuis en nog te laat ook. De anderen, zoek...nooit meer gezien.  
De enige troost die ik heb is dat ik de ouders reeds op het lijstje heb staan voor verwijdering uit het  
kweekhok. Dit lijstje maak ik het hele jaar en sinds april is deze constant. Vreemd genoeg, dus alle ouders  
van de duiven die er niet waren staan erop, behalve het experiment, de duivin welke in maart terugkwam,  
retourneerde niet vanuit Bordeaux.  
Wel de jongen weggebracht naar Zandvoort aan Zee en dat ging weer goed. 1 kwijt, een erg laat jong, wat  
toch al twee keer was opgeleerd... 
Vandaag naar Eijerkamp geweest voor de evt. versterkingen op te halen. 6 stuks dit keer. Laten we ze even  
stuk voor stuk afgaan. 
1: Vader :  Black Giant x Beauty. Moeder : Cartier x dochter Bergerac 94 
2: Vader : Broer Tarbix x De Rode Bordeaux. Moeder : De Genaaiden x klz Adonis 
3: Vader : Zoon Klein Duimpje x dochter 5e nat. Pau . Moeder : Klz kweker 26 x dochter Stefan 
4: Vader : Shaidani x dochter Florian x Katja. Moeder : Black Rain (Black Giant x dochter Kleine Donkere ) 
5: Vader : Broer Asduif x Funny Girl . Moeder : Shaidani x dochter Big Boss 
6: Vader : Red Rising Sun x dochter Tavares x Red Diva . Moeder : Klz broer Madonna x kld Willem 2 
 
We zullen gaan zien hoe ze uitgroeien. 
 
Morgen inkorven voor Bourges en vrijdag wil ik eigenlijk de jongen naar Duffel doen..... Volgende week Mont de  
Marsan en Dax ZLU..... we zullen zien... 

week 25  2002  
 
Vrijdag de jonge duiven weggebracht naar Spaarndam. Via het kweekhok naar huis en de jongen waren er reeds.  
Zaterdagmorgen toch vroeg op, want de slaap vatten in de St.Vincent nacht is altijd moeilijk. DVD-tje gekeken 
en om 08.30 uur Spanje-Zuid Korea aan. Met een half oog naar de TV en een half oog in de lucht. Toen de  
eerste melding van onze sector doorkwam deze weer even doorgebeld. Dat was rond de klok van 9. Om 10 uur 
buiten gaan zitten en de krantjes van de afgelopen week door gaan lezen. Ondertussen komen de duiven  van  
Peronne over en deze gaan erg hard. Ook de snelheid van La Ferte Bernard uitgerekend. Dan om 11.20 uur een duif. 
2 maal draaien rond het hok en op het dak. De 4e getekende van St. Vincent. Ondertussen telefoon. Monique neemt  
op en Cliff meldt dat er 3 duiven in Noord-Holland zijn en Monique meldt dat er 1 bij mij op dak zit. De 041 landt 
op de spoetnik en om 11.23.13 wordt zij geklokt. Snel het meldcentrum Dekker van den Herik bellen. Men wil alles  
weten en op de andere lijn meldt Cees van der Laan er 3 te gelijker tijd. 14e melding. Ik bel Cliff terug met de feiten  
en bel ook Grada even. Pa op de camping is niet te bereiken.... shit waarom nou niet.... Hij wil ook graag weten 
dat ik vroeg zit... 14e melding van 477 duiven... Dan weer twee duiven, 2 blauwen draaien rond het hok. 1 doffer 
landt op het huis en dit is mijn 3e getekende.Jezus mijn tweede van St. Vincent...Ik roep de doffer en deze daalt  
naar het dak en gaat naar de spoetnik.... 11.33.56 de tijd. Ik wordt gek... Bel weer het meldcentrum en moet weer  
alles doorgeven en de 20ste melding is mijn deel. 50% thuis EN 2 duiven bij de eerste 20 in het inkorfcentrum. Ik bel  
het rondje weer, Cliff, Grada en ondertussen bel ik Pa mobiel een keer of 20. Mobiel ligt zeker in de auto en de  
oude lui gingen vandaag verkassen, dus zijn bezig met de caravan. Ondertussen reken ik de metersnelheid uit... 1121  
en 1108 meter per minuut. Helaas voor Marathon Noord niet de eerste twee getekenden flitst het door mijn hoofd. 
Eindelijk belt Pa terug en ik meld hem het leuke nieuws....Hij is ook erg blij en wil graag weten hoe e.e.a. afloopt.  
Dan gaan we wachten op La Ferte Bernard (12 mee) en de overige St. Vincent duiven. Cliff draait twee duiven in 15  
minuten en dan wordt er reeds gemeld bij het meldcentrum dat er wel doorgeklokt moet worden en niet meer gemeld. 
Om 13.06 een duif. Ik hoop La Ferte maar het is mijn 1ste getekende St. Vincent. Dan komen zus, zwager en mijn 
nichtje binnen om te kijken naar La Ferte. Het is 13.18 uur. Ik meld dat er reeds duiven zijn, bij Grada, Dekker  
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van den Herik en anderen. Om 13.22 twee duiven als bakstenen uit de lucht. Weer de 705 en de Gigolo. Rap een 3de 
erachter aan , welke bijna loodrecht naar beneden duikt. De 715 is dat en dat is 3. De overige duiven doen er wat 
langer over maar toch ben ik tevreden. Om 15.00 uur uitslaan en dan 9 thuis van 12 van La Ferte. De Oogappel,2de  
getekende van St.Vincent valt om 16.05. De overige van La Ferte zijn om 18.00 uur thuis. Wat een dag. Uiteindelijk  
1 en 3 in de vereniging van St.Vincent, 4 en 7 in de ZCC en ik hoop bij de eerste 150 nationaal !! 
Zondag de jonge duiven weer weg richting Lisse.... 1 voor 1 komen zij terug en 's avonds nog 5 van de 32.....  
Deze week een drukke week. Dinsdag Bordeaux ZLU inkorven met 3 jaarlingen en 1 oude duivin. Woensdag 4 jaarlingen  
voor Monutauban. Donderdag voor mij vrij en  vrijdag de eerste inkorving voor de jonge duiven.. Zaterdag uitslaan  
Montauban en (ik hoop) klokken voor Bordeaux en zondag klokken uitslaan Bordeaux en inkorven Barcelona...  
Wat een week wat een week.....  

week 24  2002  
 
Bordeaux was voor mij een tegenvaller. Pas laat in de middag 16.30 twee duiven vlak achter elkaar en 2 van de 8  
's avonds thuis. Het systeem op een oefenvlucht gezet en op zondagmorgen om 05.58 was de volgende er. Zondag zijn  
er totaal nog 4 bijgekomen, waarvan de laatste twee de pennen helemaal naar buiten stonden. Dus totaal 6 van de 8  
thuis maar geen prijsduiven. Excuses heb ik niet, ik vond alleen het vluchtverloop erg raar. In de tot 10 van 1600 naar  
1100 meter is een te groot verschil. Verder bij iedereen duiven weg, en sommige topliefhebbers erg laat of helemaal 
niet. De duiven waren bij mij althans in vorm, aan het vliegen te zien rondom het huis en hun laatste voorbereidings- 
vluchten. 
Nu dan dinsdag toch maar voor St.Vincent ingekorfd. 4 stuks gaan er mee en zien er goed uit. We wachten wederom af. 
Zaterdag zullen er in ieder geval duiven thuiskomen, want ook op la Ferte Bernard 11 jaarlingen en de Rode Gigolo  
mee. De rest van de jaarlingen zitten thuis voor Bordeaux ZLU (dinsdag inkorven )en Montauban (woensdag). Op  
Bordeaux ZLU 1 oude duivin en 3 jaarlingen en op Montauban 4 jaarlingen. De rest van de jaarlingen worden verdeeld  
over Bordeaux en Bergerac. Dan weten we weer wat we in de kuip hebben, want nu ook weer op de afgelopen Bordeaux,  
jaarlingen die overnacht hebben, hebben als 2 jarige meer ervaring, dus meer overlevingskans op een slechtere vlucht  
als Bordeaux. Leest U maar eens het convoyageverslag van Peronne in de uitslag. Wederom geen excuus, ik had gewoon  
een duif moeten pakken... Ben van de Peppel klokt de 822 ook weer , dus 2 op 2 voor deze duivin. Ik hoop dit 
weekend de jongen nog een keer te kunnen wegbrengen, tussen alle bedrijven door !!  
 
Succes ! 

week 22 en 23  2002 

Allereerst Peronne. De duiven voor Bordeaux en St.Vincent mee. Deze duiven krijgen deze vlucht als laatste  
voorbereiding op de grote vlucht. De tweejarigen ben ik voor Bordeaux aan het klaarmaken en de driejarigen  
voor St. Vincent. De tweejarigen zijn er een 8-tal waarvan er ééntje nog geen overnacht heeft gehad als jaarling.  
De St.Vincent ploeg bestaat uit 4 drie-jarigen, waarvan er twee reeds prijs hebben gespeeld op Bordeaux,  
St.Vincent of hier dicht bij zijn geweest. Voor de twee-jarigen vind ik Bordeaux een mooie beginvlucht.  
Als ze hiervan goed thuis komen, kunnen ze of naar Mont de Marsan of naar een andere vlucht, bijv.  
een ZLU ochtend of een andere middaglossing. Op Peronne toch nog twee prijsduiven, en alles zeer regelmatig  
thuis.  
Ook de jonge duiven voor het eerst opgeleerd, ongeveer een 5 tal dagen voor de enting. Eén voor één kwamen  
ze terug en dat is voor mij een teken dat deze hun thuishonk goed weten te vinden. Het is natuurlijk prachtig  
dat de eerste opleervluchten de duiven in een koppel terugkomen en soms sneller dan de eigenaar. Maar dan  
zijn er altijd een paar die er niets van leren en die je later in de opleerperiode, wanneer het koppel wel uiteen  
slaat, kwijt raakt. Dan maar gelijk de eerste keer en paar extra kwijt. Ik mis er nog een vijftal, dus de schade  
valt mee.  
De duiven hebben we weer gezamenlijk geënt met Cliff en Carlos. Alles is OK gegaan. 

De week erna de jaarlingen plus Rode Gigolo naar Orleans. 2 duiven in de prijzen bijna 1 op 10, maar toen ik  
naar het lokaal ging, miste ik er nog 13 van de 19. Bij thuiskomst nog 11 en 's avonds moesten er nog 7 komen.  
Dit vond en vind ik wat te veel van het goede. Alle duiven op zaterdagavond maar een geelpil opgestoken en ook  
diegene die nog thuis kwamen. Want om 06.20 uur begon het circus. om 07.30 weer gekeken en weer twee  
duiven in de spoetnik. Op het einde van de zondag miste ik ernog eentje. Ook op zondag de jongen weer  
weggebracht naar Pontje Buitenhuizen, die van de vorige keer plus een paar extra die nu ook hun tweede  
pen gegooid hadden. Ik heb denk ik alles thuis op 1 na........ 
Dus toch maar ingegrepen met een geelpil, ondanks de komende vluchten.....Ik hoop dat e.e.a. geen negatieve  
werking heeft. 

Het opvoeren van de duiven doe ik dit jaar volgende de van der Sluis methode, dus veel pinda's en snoepzaad.  
Woensdag dus de eerste echte inkorving......we zijn benieuwd !! 
 
week 21  2002  
 
De eerste vlucht met een beetje afstand, Etampes. Met ZZW 4 gelost zat ik met 120 km / per uur reeds 
op mijn post. Toen de eerste meldingen doorkwamen werd het wachten. Met Cliff op 12.05 wilde ik daar  
toch redelijk dichtbij zitten. Het werd 12.12 uur dat de duif kwam en na veel zweef en trapeze werk klokte  
ze zich om 12.16. uur. Een jaarling uit de Zoete Kerel. Tweede was de 814 uit de Alex x Krancher 28, derde  
de in het jonge duivenhok wonende 739, uit Verassing x Alcatraz. Opvallend dat er diverse doffers als bakstenen 
Verticaal uit de lucht vielen, een mooi gezicht. Van de 34 32 's avonds thuis en nog 1tje op de zondag. Dus ik 
mis een jaarling duivin, welke al weken niet presteert, Nu 5prijzen in de A-poule van de vereniging, ik ben zeer 
tevreden. A.s. vrijdag en jongen enten EN de Bordeaux en St. Vincent gangers inkorven voor Peronne. De voor- 
uitzichten zijn goed, dus kunnen ze nog mooi even mee voor hun eerste grote opdracht. Verder deze week t/m  
inkorving van Barcelona bepaalt welke duiven voor welke vluchten worden voorbereid. Als de duiven er op de dag  
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van inkorving goed uit zien, dan worden ze ingekorfd. Anders schuiven ze door naar een volgende kans op de  
kalender. 

week 20  2002 
 
Eindelijk weer eens een normale speelweek. De vooruitzichten waren niet bijzonder gunstig, maar de duiven  
gingen er in Chimay, bekent van het lekker Abdijbier, voor ons Rayon om 09.35 uur los. Tijdens het wachten 
en het vallen van de duiven miezerde het een beetje en ik was een beetje angstig op een slechtere vlucht.  
34 duiven in de korf, dit keer inclusief de duivin welke in maart terugkeerde. Haar had ik een paar keer  
op de "maandag Meer" mee gehad. Deze week geënt dus kreeg zij een gummi om. Op 23 was zij mijn 9de duif.  
Naar het lokaal moest ik reeds, toen ik er nog een 16 tal moest hebben. Maar bij thuiskomst uit het lokaal 
misten er nog 2 op het appèl. Deze kwamen ook nog redelijk vlot, dus gelukkig geen verliezen. Ook een worst 
rijker, want de attractie was deze keer van mij ! 6 in de CC en vereniging in de prijzen, dus een mooi resultaat     
op deze toch wel iets vreemde vlucht, welke ongeveer een 30 minuten open staat.   
Op 2de Pinksterdag de eerste jongen weggebracht naar Pontje Buitenhuizen. Dit is voor mij ongeveer een 10km.  
De jongen kwamen 1 voor 1 en nu op de woensdag moeten er nog een 5-tal komen. Ik heb de jongen nu rond 2 
uur 's middags gelost, om te voorkomen dat ze heel ver wegtrekken, voordat ze naar huis gaan. Ik doe dit elk 
jaar, zo rond de middag, het liefst na 1 uur en voor 3 uur lossen. Dit tot mijn laatste opleerplek, de eerste  
afslag langs de A44, zo op de hoogte van Nieuw-Vennep. Meestal gaan ze twee tot drie maal naar pontje, dan 
naar de Wielerbaan in Sloten (Amsterdam), dan naar de Halfwegse kant van Spaarnwoude en dan naar  
Nieuw-Vennep. 

 week 19 2002 
 
Week 19 was weer eens ouderwets slecht. Vanaf de zaterdagmorgen t/m zondag kwart voor zes op de duiven 
wachten. En dan komen ze nog uit de Wijde Wormer, voor mij maximaal 15 kilometer. Maar dan zie je, dat   
de duiven groepsdieren zijn. In een groot klad, en maar wachten totdat die van jou eruit draaien en op huis 
af gaan. 's Avonds 30 van 33 thuis en gelijk een geelkuurtje in het water. De volgende morgen volgden de  
overige 3. 's Middags gelijk de doffers en duivinnen een bad gegeven, waar ze gelukkig gelijk in doken. Toen 
ze droog waren, gelijk maar weer losgegooid om de spieren de kans te geven te herstellen. Toch waren er nog 
een paar bij die het water in de container moeilijk konden vinden. Door de motregen, waarin ze thuis kwamen, 
waren de dakpannen nat en hierdoor wilden deze het water er wel aflikken. Verder gewoon de week afgewerkt,  
met de hoop dat we alles goed gedaan hebben.  
Vrijdag dus met goede moed weer ingekorfd voor Houdeng. Het resultaat was, dat de duiven in Meer werden 
gelost om 14.35 uur en dat ze super kwamen. Ik klok er 18 in 12 minuten, wat goed is voor 12 prijzen in de 
A poule van de vereniging. Oude duiven en jaarlingen door elkaar heen, doffers en duivinnen door elkaar, dus  
de gezondheid is OK. Toch maar weer een korte geelkuur, door het lange verblijf in de mand en een bad tegen 
allerlei ellende welke meegekomen kan zijn.  
De jonge duiven beginnen lekker te vliegen. Bijna alle zijn nu aanwezig, ik denk nog een stuk of 2. Maar op die 
van de laatste week na, vliegt alles lekker rond en beginnen het echte doffers en duivinnen te worden. Langzamer- 
hand wordt het opleertijd. 
Om nog even op het inkorven terug te komen. Doordat er personen zijn, die niet zo gek zijn om een erg duur 
systeem te kopen, maar een systeem kopen dat goed functioneert, goed gekeurd en alleen maar piep zegt bij 
het inkorven in plaats van Pieperdepiep. Waardoor men wellicht iets langzamer moet inkorven en wat meer  
geduld moet tonen (omdat men moet wennen aan het systeem en waar men op letten moet tijdens het inkorven) ,  
is het niet de bedoeling deze personen als een minderwaardig persoon uit te maken en te  
behandelen.  Wie werkt mag fouten maken, maar als hij/zij daarop gewezen wordt, 
dan moet hij/zij dat ook aannemen en proberen te voorkomen, en niet met een grote bek proberen af te bluffen. 
 
week 18  2002 
 
Eerst nog maar even drie foto's van de eerste China gangers. Deze vliegen reeds rond in het verre Beijing. 

 

Boven dus de doffer (zwart-witpen) en de duivin  
en links hiervan de jongen in een Chineesmandje, wat ik 
gekocht heb in China. Dit is een vouwmandje met stoffen 
zijkanten en twee inklapkanten aan de korte zijde. Je kan 
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het vergelijken met een vouwkrat uit de supermarkt. Het 
mandje is erg gemakkelijk in de auto mee te nemen !! 
 
Door het slechte weer deze week geen duiven mee gehad. 
Achteraf wellicht een slechte beslissing, maar nu even kunnen 
genieten van het echte vitessewerk bij Bert Braspenning. 
10 duiven in 1 minuut klokken is geen sinecure, het was  
spectaculair.  
Verder vliegen de oude duiven nu regelmatig een 3 kwartier 
tot een uur. Dit, wanneer nodig, onder dwang met de vlag.  
Ik ben hier het vorig jaar mee begonnen en dit is me erg goed bevallen. De duiven zijn eerder in vorm en blijven dit  
ook langer.  

Verder reeds de broer en zus van bovenstaande jongen van het kweekhok gehaald. De jongen voor Ruud Vermaat zijn 
van de 23ste april en zijn dus reeds geringd. Ook de Molina's zijn van de 23ste en dus geringd. En ja, de Foster- 
parents eieren van Grada en Ferry die ze Zondag haalden, zijn ook uit, alleen de manager van het kweekhok werkt  
7 dagen per week........ 
 
week 17 2002 

Deze week was een week om maar snel te vergeten. Te beginnen bij de zaterdagochtend. Vol goede moet 
ging ik het hok in om dit eens grondig voor de eerste keer onder de roosters te kuisen. Alle duiven op een 
paar na waren in  Kapellen dus alle tijd. Bleek het te koud te zijn geweest voor de jongen in de nesten. Ik 
had ze nog bij elkaar gelegd maar dit heeft niet mogen baten. 8 jongen de pijp uit, en een rottig bericht 
voor de jeugdliefhebber die ik deze jongen had beloofd. Daarnaast moest ik dus een oplossing verzinnen voor 
de ouders van deze jongen. Deze mogen natuurlijk niet de eerste pen gaan gooien, dus toen alles maar uit 
elkaar gehaald, nadat de vlucht was afgelopen. De vlucht ging best OK, weer dezelfde als vorige week, de 
 820, voorop, waarna de duiven met de regelmaat van Schiphol thuiskwamen.  
4 duiven waren met inkorven weer niet goed gegaan, dus volgende week extra controle door mij. Nu in de A 
 divisie 1 prijs en in de B 8 prijzen. Deze week Duffel, en dus maar afwachten hoe de duiven reageren.  
Wel de tweede jumbo-antenne voor mijn Victory aangesloten en getest. Ik ben benieuwd hoe dit gaat bevallen. 
Ook het jonge duivenhok komt redelijk vol te zitten. Nu reeds een jong of 30 aanwezig en de eerste baasjes 
 komen boven drijven. Er komen er nog een stuk of 4,5 van het kweekhok en dan is de zaak vol.  
 
Doordat alles op roosters zit EN het mooi weer was deze week was het met het trainen van de oude duiven 
 weer een genot. Kijk nog een week of 6 en dan zitten we te wachten op Bordeaux... 

week 15 en 16 2002 
 
De eerste wedvlucht is weer achter de rug. Alle doffers mee die meekonden en 3 duivinnen. Totaal 20, helaas bleek 
achteraf dat er maar 19 geregistreerd waren bij het inkorven..... en of de duivel ermee speelt, 
dat was nou net mijn eerste thuiskomende duif... echt waar, ik lieg niet en heb getuigen. Dus ik met de 
 duif over de antenne heen en weer, maar geen constatering. Toen eindelijk nummer 2 kwam, bleek het niet 
 aan het systeem te liggen.... 
 
Hoe zo, de doffers die meekonden... op één van de eerste opleervluchten kwam de Rode Prins (uit Alex x 
 Maxima) thuis zonder linker achtervleugel en verwondingen op de rug.... dit is allemaal bijna weer hersteld, 
 maar toch vind ik dat voorzichtigheid geboden is. 
 
Maar even terugkomen op Meer van 13/4 binnen 20 minuten was alles thuis, zelfs de oude doffers, welke 
nog geen opleervlucht gehad hadden. Alles buiten de prijzen van de A-poule in de vereniging, maar nog 9 
prijzen in de B-poule van de vereniging. Deze week op Kapellen gaat als alles OK is, bijna alles mee, dus we 
krijgen weer veel duiven thuis zaterdag. Het weer ziet er voor het westen goed uit... laten we het hopen !! 
 
Ook in deze week een tweede antenne besteld bij de leverancier van mijn Victory systeem. Ik kreeg van hen  
dezelfde prijs als genoemd in de advertentie in het Spoor der Kampioenen... dus een flinke korting. Al is de 
 winter voorbij, vond ik het toch een "pik in het is winter" aanbieding.  
 
Ook een koppel overgewend van jonge duivenhok naar weduwnaarhok. Ze zaten op grote jongen, en zijn toch  
binnen een dag overgewend van een hoog plankje in het jonge duivenhok naar een laag broedhok bij de 
 aanstaande weduwnaars.  
 
A.s. zaterdag is het ook weer inleverdag bij Eijerkamp voor de Chuwei race. Grada en Ferry (dank !!!) nemen 
 mijn twee toppers mee, en laten we hopen dat ze beide nog in de race zijn in oktober. 

Week 14 + 15 2002  

In deze weken erg druk geweest met de Ronde van Noord-Holland. Ik en mijn vrouw zitten in het hart van de organisatie, 
wat erg leuk is, maar ook veel werk betekent. Ik zie het maar als mijn winteractiviteit, als het met de duiven minder stress 
en tijd vergt. 
Deze weken alleen mijn jaarlingen mee gehad op de vluchten. Ondanks dat dese maar 4 keer Meer gehad hebben kwamen 
ze redelijk, de eerste keer, tot goed op Keizersveer af. Wat wel opvalt tot nu toe is een duivin die enkele weken geleden na 
een jaar weer terugkeerde op mijn hok. NU jaarling, toen jong en de weg kwijtgeraakt van 10 kilometer. Ze zag er 
fantastisch uit, uitgeruid alles tip-top. Toch eerst 1 1/2 week apart met de nodige pillen en poeders, daarna maar tussen 
de jonge duiven. Daar is zij nu aangelopen met een jaarlingdoffer, welke ik overhad. Deze duivin, is steeds 1 van de eerste 
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3. Steevast komt ze aangezeild uit de goede richting en nog redelijk aan de tijd ook. Ik ga haar eerst even testen op een 
paar keer Meer, daarna even een spuitje en op de hokkenlijst en wellicht naar een Bordeaux. Ik houd U op de hoogte !! 
De roosters werken tot nu toe lekker. Meer tijd voor mijn duiven en om van de training te genieten. Ook komen nu de 
eerste jongen onder de vliegers uit. Elk koppel 1 jong. De jongen gaan naar een jeugdliefhebber en maar hopen dat hij er 
iets aan heeft. Ik denk van wel, want het vorig jaar zijn er 10 naar de UK gegaan en deze liefhebber heeft ze zelfs op de 
kweek gezet, nadat de duiven hem tijdens vlucht en in de hand zeer goed bevielen..... 
De hoogvlieger was een jong dat zich anders gedroeg dan de anderen. Hoog vliegend boven het koppel met de anderen 
bleef hij minimaal 2 en een half uur vliegen, om daarna fit weer binnen te verschijnen.. 
De jongen gaan overigens als ze een dag of 20 zijn met de duivinnen mee, om zo de rui bij de ouders vast te houden. Met 
de jongen voor China gaat het ook goed. Bij Pa liggen er twee die dan een dag of 35 zijn, bij mij een koppel die dan 25 
dagen zijn. Alle 4 uit hetzelfde koppel, Brute Bertus x Grietje, met andere woorden  Braspenning x Camphuis Janssen. 
Deze zijn er dus voor wanneer het een snelle vlucht betreft..  
Over Eijerkamp gesproken, ik mag dit jaar nog 3 Eijerkamp-Mullers, 2x van Wanroys en 1 maal van der Wegen 
halen.....En voor 2003 en 2004 heb ik ook reeds 10 bonnen klaar liggen.... Ik weet dat ze daar niet allemaal toppers 
kweken, dat er ook vele slechten bijzitten, maar ik denk dat je vooral met de Eijerkamp-Muller en de van Wanroy duiven 
uit bepaalde lijnen een goede kans maakt op een kweker die bruikbare duiven geeft. Vooral in kruising zijn ze erg 
bruikbaar ! Het wordt a.s. zaterdag in ieder geval lekker duivenweer !! Succes !! 

 
Week 13 2002 

Het is mooi weer. Uitermate mooi weer. Dus de jaarlingdoffers met twee duivinnen maar vanavond ingekorfd voor het 
verre 
Waddinxveen. Mooi weer om eens lekker te verheerlijken op een goed vliegseizoen. De vliegers broeden nu allemaal een 
dag of wat. 
Morgen ga ik de roosters plaatsen en dan hebben we weer een hok wat erop lijkt. Vanaf de koppeling heb ik niet meer 
schoongemaakt wat mij eigenlijk nooit gebeurt.  Maar mooi weer als excuus en het is lekker droog. Verder dan deze week 
een bad, geelkuur en dan zijn we er klaar voor. Mijn Victory systeem is ook gereed dus..... 
Verder lijkt er tussen de jongen een hoogvlieger te zitten...... 

Week 11+12 2002 
 
Deze weken weer lekker bezig geweest. De oude vliegers zijn gekoppeld. Althans, de schuifdeur is geopend en 
na een dag gekeken hoe de zaken ervoor staan. De koppels opgesloten en de laatste gedwongen gekoppeld. 
Volgende week zal ik een overzicht geven van de koppels.  
Morgen naar Eijerkamp om de China gangers weg te brengen... Ik ga deze vanavond ophalen en er even een 
fotootje van maken. Alex x Zwarte Gigant, dus Klz Marseille Star x Kld Blauwe Dax en Akld Black Giant. 
Volgende ronde worden het twee jongen uit een Braspenningdoffer (Ferrari x Maxima) x Camphuis Janssen 
duivin via Hans Gaus Zandvoort. (klz Annie x kld UK Bond).  
Dus wanneer het een trage vlucht wordt, dan gokken we op de overnachters en bij een snelle vlucht gokken 
we op de Janssentypjes. 
De jonge duiven beginnen te fladderen rond het huis. Het blijft elke keer weer een eng gezicht wanneer deze 
over de sloot, huizen  en bomen scheren en de meest rare toeren uithalen. Gelukkig woon ik aan en 
voetbalveld wat zeg maar dwars voor mijn achtertuin ligt. Op deze manier hoeven de duiven maar een rij 
bomen over te steken voordat ze op het "zweefcentrum" komen, veld 3 van CVV Blauw-Wit.  Vooral de 
weduwnaars en de jonge duiven maken hier gebruik van. De doffers om overheen te klepperen en te zweven, 
de jongen om hun rare duikelingen te maken. Raar maar waar, velden doen ze er niet.....Dit tik ik, na 
afgeklopt te hebben want aan veldende duiven heb ik een hekel. Ze mogen al geen eens over het erf achter 
lopen. Duiven horen of in de lucht of in het hok.  
Ook alles in huis gehaald voor de lattenbodem in het weduwnaarshok. Dus wanneer de duiven straks even 
lang buiten kunnen zijn dan installeren we snel even de houten roosters. Maar deze dagen is het helaas guur 
en koud en winderig weer.  
Verder vond ik het jammer dat de bonnenverkoop in Alkmaar slecht bezocht en daarom ook weinig opbracht. 
Goede bonnen voor weinig gingen weg.... Succes voor iedereen die toch gekocht hebben !!   

Zondag de ronde van het Lage Land en 7 april de Ronde van Noord-Holland. Verder deze weken het afronden 
van de site van Bert Braspenning ! 
 
week 10  2002  
 
Goh toch leuk om zo nu en dan eens reactie te krijgen..... Nu uit Oosterhout over het kampioenschap... Ik wil 
alleen een 
aanpassing voor de overnacht maken, want 1 duif mee, en dan de punten door twee delen vind ik wat 
overdreven.... 
en een overnachtkampioenschap win je niet met 1 duif, bij ons minimaal 5 vluchten dus 2 tot 3 
duiven....Verder op de 
Voorjaarsbeurs vele bekenden gezien en weer wat gekocht. Houten roosters voor de weduwnaars...scheelde 
toch bijna 16 euro totaal. 
Volgende week een drukke week. De weduwnaars koppelen, naar Eijerkamp om de Chinaploeg deel 1 in te 
leveren en nog even 
de eerste wielerwedstrijd van de Stichting Ronde van Noord-Holland organiseren. De weduwnaars mogen in 
principe zelf 
kiezen van partner. 
Zelfs broer x zus vind ik OK. Dit zijn allemaal gekruiste duiven, dus erge inteelt mag wel voor een keer. Tevens 
is he hoofddoel goed vliegen !!  
Ook koppel 2 is aangelopen voor China. Een dag vrijheid in de buitenlucht deed wonderen. De eerste eieren 
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van het eerste koppel Braspenning x Camphuis heb ik overgelegd en zijn bevrucht. Deze jongen gaan denk ik 
naar China, de rest naar Hongarije denk ik,ook een eenhoksrace. Ik moet nog inschrijven...maar telefonisch 
zijn de inschrijvers niet erg bereikbaar. 
Ook een goede onwikkeling is het nieuwe duivenblad. In het spoor der kampioenen, ik moet nog lid worden ik 
weet het zeker...U ook? 
 

week 8 en 9 2002 
 
Deze weken 1 koppel gezet voor de Eijerkamp-Chuwei race. Dit koppel Braspenning x Camphuis Janssen zal 
straks moeten verhuizen naar het vlieghok, maar is nu nog even gekoppeld in het jonge duivenhok. Koppel 2 
volgt deze week !  
Inmiddels zijn daar de eerste jongen van 2002 ook aangekomen. Veel bont dit jaar. Twee blauwbonten, 1 
zwartbonte, een kraswitpen en 2 krasjes een rooie. Veel kleurtjes dus. Vooral de koppeling Alex X Zwarte 
Gigant zijn erg mooi geworden. Er zullen er nog velen volgen hopen wij. Mijn Pa heeft zijn best weer gedaan 
en doet dit nog steeds. 
 
Deze week veel duiven zaken. Eerst a.s. vrijdag vergadering met dit keer een leuk punt voor ons regionale 
samenspel, de ZCC. Een nieuw kampioensstelsel overgenomen uit het Brabantse Oosterhout en omgeving. Dit 
ziet er goed uit, alleen wanneer men slechts 1 duif inkorft, is men zeer slecht af. Ik vind dus dat er een 
verandering moet komen dat op de overnacht 1 duif voor de volle punten kan gaan. Kleine fondliefhebbers 
worden op deze manier weer achtergesteld.... Hokkenlijsten, entlijsten en chipringkoppellijsten zijn al 
gemaakt om in te leveren.... Ik heb in ieder geval mijn werk gedaan !! 
Daarna zaterdag naar de voorjaarsbeurs. Kijken of we nog leuke aanbiedingen kunnen scoren..  
 
Het enten is zeer goed gegaan. De dubbelprik Paramixo in combi met pokken is dit keer gekozen. De 
entreacties zijn uitgebleven en de duiven zien er weer goed uit. Vorig jaar heerste er pokken bij ons in de 
afdeling, dus vandaar ! 
 
Nog een kleine 3 weken en dan gaan we het vlieghok koppelen. Deze koppels worden vooral gekoppeld om 
met een aantal weken weduwschap op St.Vincent te kunnen pieken.  
 
Op de Voorjaarsbeurs toch maar roosters voor het weduwnaarshok gekocht..... Door de hoge korting kon ik ze 
niet laten staan !! 
Verder weer veel Engelsen, Duitsers en dus veel potjes, poeders en andere troep.... Ook een nieuw 
duivenblad... In het spoor der 
Kampioenen.. ik hoop dat het wat wordt !!! 
 
week 4 t/m 7 2002 
 
Afgelopen weken zijn omgevlogen. Niet dat er op duivengebied veel gebeurt is, maar meer op andere vlakken. 
In mijn werkkring verongelukte een naaste collega tijdens het ijsduiken en dat soort zaken. Ook ben ik nog 
een weekje er tussen uit geweest in de buurt van Hilvarenbeek. Lekker een hele week niets gedaan, boeken 
gelezen, een zonnebankkuur gepakt en enkele uren per dag in een jaccuzzi gelegen. Lekker bubbelen en niets 
doen. Ook in dat weekje aan onze verslaving gewerkt..... namelijk PSV - Feijenoord bezocht voor de 
Amstelcup. Het bijwonen van sportwedstrijden live in binnen- en buitenland zie ik als een verslaving. 
Optimaal genot, verlenging plus strafschoppen ...  
Bij de kwekers gaat alles op rolletjes. De meeste eieren zijn OK, behalve een hele jonge duivin en een duivin 
welke niet in haar broedhok durft te leggen. Maatregelen zijn reeds getroffen, dus laten we hopen dat dit nu 
goed gaat. Verder groeien de jongen goed op. Voorlopig gaan we lekker door met kweken, want voordat ik op 
een jong of 35 zit, dan kan e.e.a. nog wel een maandje of zo duren. Voor de Eijerkamp Cuwei race ga ik 4 
duiven insturen. 2 overnachtjongen met de eerste zending en twee Braspenning x Camphuis duiven met de 
tweede. De overnachtjongen komen uit de Alex x Zwarte gigant.. Dus zegmaar Eijerkamp Muller (klz Marseille 
Star) x Inteelt Black Giant (van Wanroy !) . De 2 snelle koppels zitten op het vlieghok en ik ga deze ongeveer 
op 1 maart koppelen. Ik heb de koppels deze week al vast voorgekoppeld om e.e.a. aan elkaar te laten 
wennen, zodat het koppelen sneller verloopt.  
 
Op het vlieghok was de verhouding eerst 18 doffers om 19 duivinnen. Inmiddels is dat 20 om 17 geworden. 2 
duivinnen bleken deze week een doffer te zijn. Dit maakt de keuze voor later alleen maar moeilijker. Welke 
doffers moet ik straks onk gaan spelen, en welke zal ik dan maar helemaal niet spelen...  
 
Deze week ga ik de definitieve indeling voor het seizoen maken, welke gaat waar naar toe e.d. Ik maak een 
spreadsheet in Excel, met horizontaal de duiven, en vertikaal de vluchten. Ik vul in of de duiven zijn mee 
geweest en geef ook de volgorde van aankomst aan op het hok. Lang leve de electronische klokken, want op 
deze manier kan ik mijn administratie bijhouden. Ook kan ik van vorige jaren terughalen wanneer bepaalde 
duiven vormpieken behalen en / of wanneer bepaalde duiven zijn weggeraakt. Elk jaar kijk ik weer naar 
bepaalde patronen .. of deze er zijn en of ik daar lering uit kan trekken. Tevens heb ik alles in een mooi 
overzicht. 
 
De roosters heb ik in het weduwnaarshok nog niet besteld en gelegd. Wanneer de doffers op weduwschap 
staan, dan is het meeste werk toch voorbij. Wellicht doe ik het in het najaar of in het seizoen. Want 
veranderingen tijdens het seizoen vind ik niet erg. Wel heb ik het hok geschilderd waar dit nodig was en waar 
ik al een tijdje niet geweest was, zegmaar boven de ren, het stukje zijkant van de nok. Dit was hard nodig en 
met een verlengde kwast het klusje geklaard.  
Deze week ga ik samen met Cliff en Carlos wel de duiven enten tegen Paramixo en Pokken. De combi doen we 
dit jaar voor het eerst, en ik ben benieuwd. Lekker voor het koppelen van de vliegers. Ook zal ik wat kwekers 
meenemen in de enting. Deze zitten niet op mijn hok, maar bij mijn Pa. Deze zal even snel op en neer moeten 
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gaan, om de enting uit te voeren ! 
Tevens ben ik weer met een nieuwe site bezig voor een duivenliefhebber en een topper in heel Nederland. Een 
volgende keer zal ik onthullen wie. 
 
week 2 en 3 2002 
 
Soms krijg ik reacties op mijn stukjes. Soms nuttig, soms zout op slakken, soms discussie over mijn mening.  
Ik vind alles best, maar of ik mij er iets van aantrek is wat anders. Natuurlijk heb ik soms bijzondere 
opvattingen, 
maar een mening blijft een mening. Ieder beleeft de sport op zijn manier !   
Halverwege week 2 werd de temperatuur al weer wat warmer, zodat de kwekers weer aan eieren konden 
gaan 
denken. Inmiddels zit bijna alles op eieren. Er zijn zelfs al enkele koppels doorgelegd naar onderlegkoppels 
en deze zijn dus weer aan het jagen. De bedoeling is dat er ongeveer 2 ronden van de kwekers richting het 
jonge 
duivenhok gaan. Op deze manier hoop ik uit te vinden welke kwekers de juiste zijn. Juist door deze elk jaar 
over te 
koppelen hoop ik dit te bereiken. Dit jaar mag ik er weer 6 uitzoeken op de Ponderosa, te weten 3x  
Eijerkamp-Muller, 2x van Wanroy en 1x van der Wegen. Dus moeten er minimaal weer 6 plaatsen vrijkomen 
op 
het kweekhok. Natuurlijk zijn er enkele bij, die niet bang hoeven te zijn voor hun plaats, anderen natuurlijk 
wel... 
Verder zal er wel een aankoopje bijkomen, dus vandaar minimaal 6. Tevens koppel ik deze zomer enkele 
duiven 
in lijn, dus Mullers tegen Mullers om de lijnen te bewaren. 
 
Op het vlieghok is alles lekker rustig. De duiven vliegen uit wanneer dit mogelijk is qua weer en licht. Er 
moeten er 
hier ook nog 3 verdwijnen, maar dat komt allemaal wel. De vliegduiven zullen rond de 30ste maart gekoppeld 
gaan 
worden, mogen allemaal minimaal 1 jong grootbrengen en dan gelijk op weduwschap. De duiven zitten dan 
met 
St.Vincent ongeveer 3 tot 4 weken op weduwschap....Bordeaux 1 week eerder, dus dan 2 tot 3 weken. Maar  
de duiven die daarop vliegen kennen het weduwschap reeds ! 
 
Wel denk ik erover om hier ook roosters te plaatsen. In het jonge duivenhok bevalt het erg goed.  

Verder even contact gehad over het electronisch constateren met de leverancier van mijn klok. Veel software is 
inmiddels getest en goedgekeurd. Let op of U voor de aanvang van het seizoen uw klok kan laten voorzien van de   
laastste software. Zie o.a. op www.duiven.net bij NPO mededelingen de laatste mededeling rondom electronisch 
constateren.  

week 1 2002 
 
2de kerstdag was het dan zover. Bruiloft op het kweekhok. Het was al wat kouder die dag, een graad of 1 en kans 
op sneeuw wat zou blijven liggen ! Dus nou niet echt de beste condities om even snel te koppelen. Maar toch na   
een dag of 10 kan ik zeggen dat alles gekoppeld is. Wel na een paar keer ingrijpen, maar toch alles is gekoppeld. Ook 
de eerste eieren zijn er reeds en we wachten af of alles nu bevrucht is en of we de voedsterkoppels goed en efficiënt 
kunnen gebruiken. Op de kweekpagina kan U de definitieve koppelingen bekijken. Wanneer de koppels allemaal  
zitten te broeden, zal ik even foto's maken van de koppels en deze op het web plaatsen.  
Gelukkig heb ik wat later gekoppeld, want de ringen zijn kwijtgeraakt bij de PTT. Ergens in Amsterdam is het fout 
gegaan en nu zit de vereniging zonder ringen EN chipringen. Derbyringen zijn wel aangekomen. Er zijn inmiddels  
noodringen bij het NPO gehaald, maar deze staan natuurlijk niet gelijk op je naam ! Het is te hopen dat e.e.a. goed 
komt voordat wijzelf gaan ringen. 
Ook deze week tentoonstelling gehad. Altijd weer een vreugde om iedereen een goed nieuwjaar te wensen en gelijk 
de duiven in te zetten voor de tentoonstelling. Dit jaar een keurmeester die hoog liet scoren en blijkbaar een voorkeur 
voor over het algemeen mooie duiven. Zoals gezegd veel hoge punten en van te voren was te zien dat iedere inzetter goed 
gezocht had in het hok voor wat moois. Het was bere druk en ik denk dat het goed geweest is voor de vereniging. 
Verder nog een collega duivenmelker on-line gezet. Op www.geocities.com/corschermer kan u het eerste resultaat  
zien. Aan de engelse pagina wordt nog gewerkt, maar dat is nog een verassing voor Cor. 
 
Verder in deze maand de ronde van de vliegers aan een jeugdlid belooft. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst... 
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