
 De Week van Arjan en zijn duiven 
 
De weken 49-51 2003 
 
Zo, net terug van 16 dagen Florida. Lekker genoten van de zon en ook nog twee dagen duiven.  
In Spring Hill, ongeveer 25 mijl boven Tampa, werd door de Gulf Coast Homing Pigeon Club de  
Gulf Coast Classic vervlogen. Liefhebbers uit geheel Amerika kunnen jonge duiven bij  
liefhebbers in Spring Hill laten vliegen. De Handler en de Kweker delen het prijzengeld, wat  
redelijk fors te noemen is. De vlucht was een vlucht van ongeveer 315 mijl uit het noorden.  
Spring Hill is de duivenliefhebbers hemel van de VS. Op 1 vierkante mijl (1,6 bij 1,6 km)  
zijn 70 hokken op dit moment aanwezig. Elk jaar komen er een 10 to 20 tal liefhebbers uit de  
gehele VS richting Spring Hill om daar te gaan rentenieren / wonen. Het nivo van de  
competitie is dus uitermate hoog, de vluchten worden veelal op seconden beslist. De  
vereniging is groot, heeft een splinternieuw, fantastisch clubgebouw, een eigen container .  
Men klokt electronisch en gebruikt veel lokkers, of zoals zij zeggen droppers. 3 vluchten  
per week op vrijdag, zaterdag en zondag. Elke dag kan je je duiven brengen op bepaalde  
adressen welke de duiven wegbrengen voor 70 mijl. Dus 's morgens brengen, hokken schoonmaken,  
duiven binnenhalen en koffiedrinken. Dit doet men, omdat men veel last heeft van roofvogels.  
Eén liefhebber had in 3 jaar tijd meer dan 300 roofvogels gevangen met een kooi. Alleen  
diegene die totaalweduwschap spelen laten hun duiven rond het huis trainen. Verder heerst er  
veel kameraadschap en worden overwinningen iedereeen gegund. Duivensoorten als van Reet,  
van Loon, Janssen, Bricoux, Delbar zijn hier nog heel gewoon. Maar ook een liefhebber  
ontmoet die de laatste ronde bij Braakhuis heeft gekocht voor zijn dood in 1997. Liefhebbers  
in de VS moeten veel overhebben om een duif uit Europa te importeren. Ten eerste de kosten  
van de duif en het transport. Daarna nog $165 aan quarantaine kosten. Deze duurt ongeveer 30  
tot 45 dagen. Dus veel geld en tijd wordt hieraan verloren. Ik heb eens gevraagd waarom men  
dan geen eieren koopt, maar daar kreeg ik geen antwoord op..men had dat nog niet geprobeerd  
of het is niet mogelijk. Twee dagen veel fun gehad. Foto's zijn in het fotoboek geplaatst. 
 
Toen ik thuiskwam heb ik de vliegers gescheiden. Deze moeten ongeveer tot en met 1/2 april  
gescheiden zitten dus.... 
 
De Kwekers worden rond de kerst gezet. Het is te hopen dat het zachte weer van nu nog even  
aanhoudt.Dit jaar 12 koppels, waarvan 1 overlegkoppel. Later dit jaar komt er nog 1 koppel  
bij, maar dat is een extra. 
 
10 januari 2004 hebben we op de vereniging tentoonstelling. Altijd gezellig om iedereen even  
de beste wensen te wensen de duiven te laten keuren door een erkend keurmeester.  
 
week 45 - 48 2003 
 
In deze weken gebeurt er nou niet echt veel. In het duivenhok zijn de duiven nog steeds  
bij elkaar en dit zal duren totdat ik van vakantie terug ben.Ik van 1 tot en met 17 december  
weg en ik wil mijn duiven daarna scheiden. De meeste jonge duiven zijn klaar met de rui,  
enkele ouden staan nog op 2 pennen. 
Helaas kon ik dit jaar niet de kampioenenhuldiging van onze vereniging meemaken.  
Mijn vrouw vierde haar verjaardag. Het idee van de broodmaaltijd stond mij erg aan. 
Ik begrijp dat onze tentoonstelling in hetzelfde weekend is als de ZLU sterrenshow in Kerkrade.  
Vreemd, daar ook de prijzen van het inkorfcentrum worden uitgereikt op deze tentoonstelling.  
Wij zijn het ZLU inkorflokaal van de Afdeling 6, dus ik had wat meer consideratie verwacht. 
 
Verder is de paratyphus kuur klaar en hebben de duiven ook vitaminen en mineralen gehad.  
Tevens een dag of drie knoflook-ui.  
Ook heb ik op de site de kweekduiven staan met hun eigen foto's. Ook de kweekcatalogus  
komt eraan.  
Verder weinig nieuws. 
  

week 43 + 44  2003  
 
Op het kweekhok uitgebreid mestonderzoek gedaan. Gelukkig kwam er niets naar boven,  
dus geen wormen en coccidiose. Wel besloten om dit jaar een voorbehoedende   
paratyphuskuur te geven. 

Geadviseerd werd door de arts in Kockengen om de para/colikuur te geven, welke geen  
invloed heeft op de rui. Nu zijn de kwekers bijna door de rui, maar je weeet nooit. Ook   
op het vlieghok ben ik met deze kuur begonnen. We zijn nu nog ruim op tijd, daar de  
kwekers pas vlak voor de kerst worden gekoppeld en de vliegers, oh pas dik in 2004.  
De kuur wordt ongeveer een dag of twintig gedaan gevolgd door een week vitaminen.  
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Waarom deze kuur ?  Op het kweekhok zijn er toch weer een aantal wijzigingen geweest  
welke van verschillende hokken afkomen. Verder is het drie jaar terug dat ik dit gedaan  
heb op het kweekhok, dus het werd weer eens tijd. Op het vlieghok heb ik deze kuur  
wel een keer gegeven, maar ik weet geneens meer wanneer. Het seizoen vorig jaar  
was minder als het jaar ervoor, dus zie ik deze kuur als een verbetering ten opzichte van  
het vorige jaar. 

Verder is het kweekhok met de koop van een duivin weer helemaal compleet. De duivin   
is een mix van Cartier, Black Giant, Miss Bazooka, Rode Kweker van Eijerkamp-Muller  
en zus First Lady. Deze duivin komt in het voorjaar (april 2004) te staan op het Zwarte  
Goud, de doffer uit klz x kld Black Giant. Deze duivin wordt vanavond op het hok  
bijgevoegd. Ze gaat dan eerst in samenkweek met een doffer uit Cartier x dochter  
Black Giant. Daarna komt ze naar mij toe om het kweekhok te versterken. 

AS weekend wil ik het laatste hok schoonmaken. Het duivinnenhok wordt dan uitgemest   
en voorzien van nieuwe bodem en de chloorbehandeling. De nestschotels zijn inmiddels  
schoon en opgeborgen in de schuur. 

OP het vlieghok wordt er inmiddels al een maand 1/2 zuivering 1/2 kweek gevoerd.  
Daarbij wordt er zeer regelmatig een mix van grit, Pilotmix van Fred, snoepzaad en  
onkruidzaad gevoerd. Op deze manier hoop ik dat ze alle mineralen en vitaminen  
binnenkrijgen. Verder staat zoveel mogelijk de ren open, zodat ze van de eventuele   
zon kunnen genieten. Ook een bad wordt één keer per week verstrekt. Op deze manier  
hoop ik de rui goed te laten verlopen en een goede voorbereiding voor het 2004 seizoen te doen. 

Op het vlieghok zitten nog 4 duiven te veel. Maar dat zoek ik wel eens rond nieuwjaar uit... . 

week 41 + 42  2003 
 
OP deze manier gaat de winter snel voorbij. Ik heb het weduwnaarshok klaar gemaakt  
voor de winter. Alles schoongemaakt en de groene container tot de nok toe gevuld. Verder  
met 50% chloor gespoten. Nu de andere twee hokken nog. Die worden waarschijnlijk deze  
week onder handen genomen. Dan is het hok weer klaar voor de winter.  

Ook heb ik de eerste koppellijstjes gemaakt voor het kweekhok. Mijn doel is om zo veel  
mogelijk lijnen te kruisen, en op deze manier goede koppels te vinden. Alle kwekers krijgen  
elk jaar een nieuwe partner. 
Ik heb wel weer leuke koppelingen op papier staan. Ik verwacht vooral veel van de Black Giant  
kruisingen en de kruisingen van de Calonnetjes en de nieuw gearriveerde Stielduiven. Ik heb  
deze week alle kwekers weer in de hand gehad en ze zagen er weer top uit. De meeste stonden  
op een laatste pen of waren reeds nu al klaar. Alleen het koppel van "het zwarte goud" heeft  
een kleine achterstand qua rui. 

Overmorgen naar de film in Alkmaar van Cees Donker en dan is het alweer bijna November. 
Inmiddels is het jonge duivenhok schoongemaakt. Het was lang geleden en de groene  
kliko is weer helemaal gevuld. Over 1 1/2 week alleen nog het hok van de weduwduivinnen. 
Ik heb dezelfde procedure gevolgd als bij de oude duiven. Chloor door het hok gespoten. 
Alleen zitten de duiven er reeds weer in.  
 
week 40  2003 
 
Bij de verkoop voor het KWF was het druk en gezellig. Ook de opbrengst was erg goed. 
Meer dan 9000 eurootjes voor het goede doel was toch een mooie opbrengst. Er waren alleen 
relatief weinig bonnen voor de overnachtliefhebbers. Wellicht een aandachtspunt voor 
volgend jaar. De bonnen en late jongen werden vlot aan de man gebracht. Vooral de 
verloting is elk jaar weer een spectakel. Er zijn altijd mensen die met een oerwoud 
aan planten naar huis gaan, of een worstenparadijs of kerststollen voor de hele straat.  

Ook deze week de eerste selectie doorgevoerd. Doordat de jonge duivenvluchten reeds 
goed waren verlopen was deze eerste zelfs al erg moeilijk. Normaal heb ik de stelling 
dat elke jonge duif die overblijft een kans moet krijgen voor het volgende jaar.  
Dit jaar heb ik er toch diverse jongen uitgeselecteerd. Welke dan ?? Diegene die vroeg 
in het jonge duivenseizoen zijn weggeraakt en niet meer de kans hebben gehad ingekorfd  
te raken bijvoorbeeld. Of diegene die tijdens de tussentijdse beoordelingen steeds minder 
uit de bus kwamen. Ik neem de jonge duiven, buiten de inkorfdagen e.d., een keer of 5 
uit het hok en dan bekijk ik ze één voor één. Ik kijk naar de rui, luizen e.d., conditie 
en dat soort zaken. Als er duiven bij zijn die meerdere keren er niet strak en goed 
bijzitten, dan is dat onder andere een reden voor selectie. Één keer minder uitzien mag,  
maar meerdere malen niet, terwijl de andere er wel goed uitzien. IK heb nu 17 zekere 
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doffers en 21 duivinnen overgehouden. Ik denk dat er tussen de duivinnen nog wel een 
aantal duivinnen zitten (2 á 3)Is dit zo, dan kan ik verder snoeien bij de doffers, anders 
gaan er nog duivinnen uit. Ik heb de maximale ruimte van 17 broedhokken dus..  

Ook heb ik alle duiven in het jonge duivenhok en het duivinnenhok gezet. Hier hebben ze 
lekker de ruimte van 2 hokken en een ren en ze hebben niet de neiging om te gaan scharrelen. 
Dan kunnen ze daar lekker in de rui vallen en uitrusten. Ik zal de scheiding denk ik rond 
1 december doorvoeren. Of na 1/2 december, daar ik met 1 december 2 weken op vakantie ga.  

De vliegers zullen dan minimaal tot 1/2 april gescheiden zijn.. 

As zaterdag zal ik beginnen aan het schoonmaken van de hokken. Ik begin met alles strontvrij 
te maken, inclusief de vloer onder de roosters. Dan wil ik de plafonds schoonmaken. 
Het Weduwnaarshok is dan weer klaar om de doffers te ontvangen in december. 

 
Week 39 2003 
 
Deze week twee aanwinsten gekregen. Een ex-collega van mij had een duif opgevangen van 
Wilfrield Stiel uit Arcen. Voor de goede verzorging mocht hij 2 eitjes komen halen. Hij heeft  
deze gehaald en de duiven uitgewend. Nu heeft hij dit jaar de keuze gemaakt om Vitesse /  
Midfond te gaan vliegenen vond hij het zonde van dit broer/zus koppel. Nu dacht hij aan mij  
en ik heb de duiven in dank aanvaard. Klz Tamara x halfzus Tamara is de koppeling, dus  
perfect voor het kweekhok. De twee blauwbandwitpennen worden volgend jaar in kruising 
gezet en dan kijken we wat er uit komt.  
Verder alle jonge duiven weer eens door de handen laten gaan. Ik heb hier een hekel aan  
tijdens de rui, maar ik wilde graag weten hoeveel doffers en duivinnen er zaten, om een  
eerste groffe selectie door te voeren. De maximum ruimte op het vlieghok is 17 koppels. 
Ik ben ervoor om zo veel mogelijk jongen jaarling te laten worden en dan toch een redelijk 
diep vlieghok te hebben. Met een diep vlieghok bedoel ik dat ik op elke overnachtvlucht duiven 
in kan korven die prijs kunnen spelen. Dat zijn dus duiven van drie jaar of ouder. De twee-jarige 
doen hun eerste of tweede overnachtvlucht. Deze duiven mag je wel verwachten maar zijn  
geen zekerheden. NU wil ik niet zeggen dat duiven van 3 jaar en ouder altijd prijs vliegen, maar 
ik beschouw deze als duiven waarop je wachten kan. Ze hebben reeds bewezen dat ze regelmatig 
prijs kunnen vliegen anders zitten ze nu niet meer op het vlieghok.   
Toch is het dit jaar weer moeilijk, wellicht moeilijker dan andere jaren. De jonge duivenvluchten 
zijn voor mij erg goed verlopen en ik heb ze ook extra vluchten gegeven. De jongen zijn dus goed 
afgericht en ik moet nog keuzes maken. Van bepaalde koppels heb ik alle jonge duiven nog. Van  
sommige koppels ook niets meer of één en deze krijgen een negatieve aantekening. Komt dit meerdere 
jaren voor en als de jongen doorblijven en ze raken dan weg of presteren niet, dan gaat zo'n doffer 
of duivin eruit.  
Er liggen nu nog jongen in het vlieghok. Deze blijven denk ik tot volgende week liggen. Als deze 
weg zijn, gaan de duiven in twee aansluitende hokken, het jonge duivenhok en het weduwduivinnenhok. 
Hier kunnen ze lekker uitruien en kan ik rustig het weduwnaarshok klaar maken voor de winter.  
Onder de rooster zal ik alles schoonmaken, ik zal de broedhokken reinigen en alles ontsmetten.  
Ik hoop ook nog het plafond schoon te maken met een hoge druk reiniger. Dit zal ik doen op een 
mooie zonnige dag. Is dit hok klaar, dan ga ik de andere hokken doen, op dezelfde wijze.  
Vooral de pafonds is even een werkje, maar moet nu echt gebeuren, en spoedig ook. 
 
De eerste vrijdag in Oktober is trouwens de verkoping voor het KWF in de Zoete Inval te  
Haarlemmerliede, dit even ter aanvulling op vorige week. 
 
Week 36+37 en 38 2003 
 
Lekker net terug van een weekje niets. Geen TV, radio , alleen maar zon, BBQ, lekker luieren,  
een beetje wandelen en toeren door Luxemburg. Thuis zaten de vliegers op uitkomende eieren 
en de jongen ruiden lekker. In het kweekhok zijn de jongen van het zwarte gouden koppel nu een 
dag of 18,19.  De een wordt inderdaad gitzwart en de ander een donker kras. Ze komen erg mooi  
op. De doffer wil ik graag zelf houden en koppelen op een Muller of een Krancher.  
Daar ik maar 8 doffers overhad op het vlieghok, zijn deze gekoppeld. 1 van deze 8 kwam later van  
Bergerac en zit dus nog op eieren. Oogappel is gekoppeld aan de kleine Marathon, welke helaas geen 
eieren legt. Dus van de 6 koppels heb ik 11 jongen, da is dus OK. Ze zien er ook blinkend uit. 
 
Bij mijn provider heeft men nu een aanbieding met een fotoboek e.d. dus dat ga ik binnenkort  
toevoegen aan mijn site. Ik zal in ieder geval mijn collectie met Eijerkamp-Muller foto's hierop  
gaan zetten. Ook zal ik met mijn digi-camera enige sfeerfoto's van om en rond het hok maken en  
deze toevoegen.. 
 
Ik kreeg trouwens net de uitslag van Marseille Internationaal binnen. Lekker vlot...... Die van  
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Barcelona heb ik nog niet gezien, u wel ?? 
 
Let trouwens even op de verkoop voor de Kankerbstrijding in de Zoete Inval in Haarlemmerliede.  
Deze verkoop staat bol van de mooie bonnen en duiven !!  

Week 34+35 2003 
 
Deze week erg drukke weken, want de virusperikelen doen hun werk. Dus nu weer een update. 
De Vaste Lichte is gelukkig weer terug, evenals 2 jaarlingen van Bergerac 
De proefkoppeling van het "Zwarte Goud" klz x kld Black Giant gaat goed. De eieren zijn uit en   
de jongen zijn nu 4 dagen. Volgens Pa de kweekmanager blinken ze in het donker, als zwartgoud.  
 
Leuke berichten van Ben uit Rijswijk die bij mij in het voorjaar jongen uit het vlieghok haalde. Hij 
is super tevreden. Dat hoor ik natuurlijk graag. De eerste selectie in het kweekhok doorgevoerd. 
De kwekers zijn gescheiden. De vliegers zitten op eieren, welke nog moeten uitkomen. Deze mogen 
ze dan grootbrengen voordat ze gescheiden worden.  
 
De natoerduifjes hebben 2 vluchten gehad en zie er nu , ivm de rui, er niet meer uit. Dus deze 
gaan niet meer mee.  
Nu komen de moeilijke weken eraan. Ik wil eigenlijk snel selecteren. Eerst nog een weekje op vakantie 
en dan de eerste selectie erdoor. Moeilijk als elk jaar zal het worden, maar we wachten maar even 
af, wat doffer en wat duivin wordt bij de jongen. Ik hoop dat dit in de komende weken duidelijk wordt. 
 
Verder is er weinig nieuws op en rond de duiven.  
 
Week 32+33  2003 
 
Schema gevolgd als in week 31 beschreven. De duiven nog naar Zandvoort gehad voor een lapje. 
Verder de duiven zaterdagavond reeds bij elkaar gezet en deze bij elkaar gelaten. Nestje bouwen 
e.d. en maar hopen of er goed op gereageerd wordt.  Verder de duiven voor de natoer nog een keer 
naar Pontje gebracht. Door de hitte en gebrek aan tijd heb ik dit maar tot pontje gedaan. 
 
6 duiven ingekorfd voor Bergerac. Ten eerste gekeken naar de pennenrui en ten tweede naar 
de prestaties tot  nu toe. 2 Oude duivinnen mee, die me moeten kunnen redden en 1 jaarling 
die het aan moet kunnen en 3 twijfelgevallen, die voor de kans vliegen. Qua afstamming en  
voorbereiding moeten deze drie het kunnen, maar ik heb mijn twijfels of zij het werkelijk 
kunnen.  
Verder de 7 natoerduiven ingekorfd.  
Op het kweekhok ben ik reeds aan het minderen. Wel nog een koppel van kld x klz Black Giant 
gekoppeld om te kijken wat er uit dit koppel "van het zwarte goud"komt. 
Ik wil een aantal koppels minder op het kweekhok, zodat ik van elk koppel zelf 2 ronden kan  
uittesten. IK wil dus maximaal 10 koppels hebben om uit te kweken en 1 of 2 voedsterkoppels.  
Door de aanhoudende stroom van duiven van de Ponderosa (dit jaar weer plus 3 en volgend jaar 
+6) wordt het wel erg moeilijk om de zaken goed te regelen. Kwekers moeten snel jongen geven 
die mij aanstaan, anders zijn ze weg. Ik doe ook dingen op intuïtie, dus er gaan ook duiven uit,  
waarvan ik nog geen goed beeld heb, maar door de koppelmindering toe gedwongen wordt. 
IK wil graag een soort van basis/kern op het hok houden en de overige er even niet op hebben. 
Eijerkamp-Muller en -Fond, van Wanroy en Krancher is deze keuze.  
 
Bergerac werd weer een taaie rakker. Ik pak twee duiven, welke in het inkorfcentrum naast de  
prijzen zitten, maar nationaal als ik alles moet geloven erin. Als eerste kwam er een jaarling   
van Ben van de Peppel en als tweede de 726... Ik mis alleen nog de Vaste Lichte, welke er  
geweldig uitzag. 
 
De natoerduiven wil ik nog 1 of twee keer mee hebben en dan is het over met alles. Dan gaan we 
de selectie doorvoeren op het vlieghok... daar ben ik natuurlijk al wel aan begonnen !  

 
Week 31  2003 
 
Maandag eerst even wat druppels gehaald en deze lieten wel wat zien. Ook dus maar de  
ornithosekuur gehaald. Na twee dagen gingen de duiven veel beter vliegen EN dat  
desondanks dat de warmte opliep. Ook de druppels lopen veel beter weg. IK denk de oorzaak 
van de mindere vorm gevonden te hebben, nu nog de oorzaak van het probleem. Ik ben het aan het  
zoeken in de valse trek in het hok. Ik wat experimenteren met de verluchting in de kap.  
Verder zijn de late jongen nu twee keer weggeweest. Ik probeer dit op een manier te doen dat 
ik de extreme warmte een beetje kan vermijden. Dus wat later in de middag opleren of toch 
maar even wachten op wat minder extreem weer. 
Deze week dus een weekend zonder duiven mee. Lekker even bij Den Bras de Peronnevlucht van 
jong en oud gekeken. Het vreemde van deze vlucht was, dat de jonge duiven de oude op 310 km 
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ongeveer met 7 tot 10 minuten versloegen. Raar maar toch waar. Het kweekhok is nu gescheiden, dus  
daar kunnen de duiven aan de rui beginnen. 
 
Verder wilde ik München in korven ,maar daarvoor moet ik dit jaar helemaal naar IJsselstein of   
Noordwijk. Dat vind ik wel wat gortig, voor en paar jaarlingen die ik een orientatietraining wilde geven.   
 
De Ornithosekuur loopt t/m vandaag. Dan krijgen ze twee of drie dagen lekker knoflook -ui voor 
de nodige vitaminen en mineralen.   

Week 30  2003 
 
St.Vincent. De duiven zagen er TOP uit, maar kwamen dus niet...  In ons inkorfcentrum sluit 
e.e.a. om ongeveer 14.00 uur en om 15.15 kreeg ik mijn eerste. Binnen 20 minuten had ik er 3 
en de volgende morgen de 4de. Ik ben dus nu aan het uitzoeken wat de oorzaak kan zijn.  
Ik heb oogdruppels gehaald en die laten al wat zien, dus straks nog even een ornikuurtje  
eroverheen. En dit weekend Bordeaux maar even overslaan denk ik.  
Als de druppels wel werken, dan gaan er een paar duivinnen naar Bordeaux. Meeste jaarlingen 
met enkele twee-jarigen. 
Met de jongen had ik er ééntje mee, die later was thuisgekomen van een vlucht met een  
geheelde gebroken poot. Dus wilde ik weten of hij het nou wel of niet kon. Dus wel want 's avonds  
was hij er weer.  
Deze week weer een Montauban duivin thuis en een duivin van Bourges. Met deze laatste was  
ik toch wel blij, daar zij mijn eerste duif van Etampes was.. En de duivin van Montauban is een  
jaarling. Wat dit jaar wel opvalt is dat de doffers minder goed door blijven komen dan de duivinnen. 
Wat ik nu bijna nog mis is er 1 doffer van Barcelona, 2 doffers van Montauban, 1 doffer van Bourges, 
1 doffer van Marseille en een doffer van St.Vincent. Dat zijn toch 5 doffers, waarvan ik denk dat ik er 
minimaal 2 normaal gesproken had doorgehouden.  
We proberen deze weken in ieder geval weer naar een topvorm toe te werken.  
Mijn vader heeft vorige week een hor gemaakt van windbreekgaas voor het duivinnenhok. Op deze 
manier hoop ik met extreem warme dagen  meer zuurstof binnen te krijgen. De duivinnen zitten ongeveer 
1 meter achter de opening waar deze hor in moet komen, dus ze moeten geen last ervan hebben. 
Deze weken ook nog 8 late jongen opleren. 1 duivin van 2002 die na een lange tijd zwerven terug is  
gekomen. Dan 2 jongen van Cor Lof, 2 jongen van Toppigeons Breeding loft, 1 jong van Carlos Molina,  
2 jongen van mijzelf uit de 728 duivin. Deze worden gespeeld op de natoervluchten tot 6 september.  
Dan gaat de baas er een weekje tussenuit. 
 
Week 29  2003 
 
Laten we hopen dat we nu het wel gehad hebben. Deze week gewacht op Bourges, Houdeng   
jonge duiven en Marseille. Laten we beginnen met Bourges. Een zeer zware vlucht. 's Avonds 
2 van de 8 thuis, na zondag 6 van de 8. Jonge duiven : 17 van de 22 thuis, dus nog 5 te gaan. 
Toch ben ik blij dat ze mee geweest zijn, want de leeropbrengsten zijn denk ik groot. Warm weer 
en dan ongeveer 230 kilometer vliegen...  Ze kwamen regelmatig en door de gehele dag heen. 
Marseille was de kraker welke zondagmorgen in Noord-Holland thuis kwam. Piet van der Aar 
begint om 06.13 uur en kan de kleppen en de ogen weer sluiten. Een 8ste Nationaal met 1 duif 
mee, ik geef het je te doen.  om deze prestatie te herhalen. Top Piet ! Om 20.00 uur klok ik mijn 
eerste en de tweede van de drie komt om 21.05 uur. Deze laatste zit net een uur na de prijzen, 
maar wel 2 van de 3 thuis en 1 in de prijzen. Nationaal zeker en internationaal weet ik het niet. 
De vervroeging van de laatste Bergerac gaat om duistere redenen niet door. Tevens is men zo 
stom geweest om de Bergerac op 16 augustus te spelen en ook nog te tellen voor het natiionaal 
kampioenschap. OP deze manier zullen er veel duiven gespeeld worden, die eigenlijk niet mee kunnen 
vanwege de rui. Al bij het bekend worden van een alternatief programma zijn er vele protesten geweest 
m.b.t. de late datum van Bergerac. Vooral de rui zal een grote tegenstander zijn voor de duiven. Bij het  
NPO bestuur en de afdelingsvoorzitters zitten blijkbaar geen overnachtliefhebbers... Luister eens naar 
de liefhebbers en handel hierna ! 
Deze week st.Vincent. De vijf kandidaten zijn zaterdag voor een opleertje weg geweest. Midden op de  
dag in 31 graden hitte... Ik hoop dat ze het  nodig hebben, maar dan toch. De eerste drie van Mont de Marsan  
en de eerste twee van Bordeaux. Ze zien er goed uit, dus wachten we af.... 
 
Ik hoop dat er vandaag nog duiven thuiskomen van het afgelopen weekend. ZO blijven de achterblijvers 
van Montauban doorkomen. Vorige week nog een doffer en afgelopen zaterdag tussen de jongen een 
duivin. Wel allemaal 2 jarigen.... 

Week 28  2003 
 
Wanneer vorig weekend een lang weekend was, wat zal afgelopen weekend wel niet zijn geweest.  
Laten we positief beginnen. De jonge duiven zijn er allemaal weer, op één na.   
Dan Montauban. Los op vrijdag om 10.00 uur. 's Morgens er redelijk vroeg uit, want je weet nooit. 
Als dan de eerste melding doorkomt uit Strijen om 08.45 uur, dan denk je nog voor 10.45 uur is een 
hele vroege.Het concours loopt bij ons door tot 13.45 uur zondagmiddag. Ik pak pas mijn eerste getekende 
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om 12.30 uur zondagmiddag. Gelukkig mijn eerste getekende, want de Krancher Catrijsse zal in de komende 
jaren toch een vaste duif gaan worden. Vorig jaar 2700 prijskilometers en nu zit ze ook al weer aan zo'n  
1400 Km.  Ik mis er nu op maandag nog 6 stuks, waarvan dus 3 jaarlingen.  
Morgen inkorven voor Marseille, 1026 km. Ook wordt de laatste Bergerac twee weken vervroegd naar 
1 augustus. De op deze datum staande Bordeaux wordt uit het programma geschrapt. Het eerste deel vind 
ik een goede keuze, maar had dan ook de Bordeaux vlucht naar voren gehaald, ook al is dat maar één week. 
Op deze manier ben je voor je jaarlingen niet afhankelijk van één vlucht en één weekend.  
Vooral na een weekend als vorig denk je hier wel even aan. DAX ZLU staat vandaag nog open en Montauban  
heeft ook twee dagen open gestaan. 
Donderdag de jaarlingen naar Bourges 620 kilometer. Dit zal hun laatste vlucht worden voor Bergerac. Dan 
vrijdag de jongen naar Houdeng, voor het eerst met de hele afdeling los. Dit jaar lossen we voor het eerst 
de duiven in het hele seizoen van de gehele afdeling in één keer, behalve de 3 eerste jonge duivenvluchten.  
Ik wil dat de jongen dat een keer meemaken, al is het maar voor het leren.  
 
Nu heb ik nog een jong of 8 voor de natoer. Deze ga ik binnenkort opleren. Door het wat kleinere aantal  
is dat goed behapbaar en snel te pakken.... Hierbij zitten nog al wat vreemden, van Kor Lof, Toppigeons 
Breeding Loft, Eijerkamp en twee van mijzelf. Kijken wat hier van overblijft.. 
 
Helaas is deze week één van de Eijerkampen zomaar doodgegaan. Ik denk zelf aan het eten van iets verkeerds 
of iets dergelijks. Wat zou het anders kunnen zijn. Ik vind het erg jammer, maar ja... thats the risk.... 
Ook hebben ze op de Greenfieldstud een goede beslissing genomen om de eitjesdag te cancelen en deze te 
vervangen door een jonge duif in het vroege voorjaar. Ik denk een goede keuze, want de meeste mensen  
vliegen nu tot 1/2 augustus, hebben geen koppels op eieren of kunnen deze niet zover krijgen. Tevens lopen 
in veel gebieden de jonge duiven vluchten goed...  
 
Week 27  2003 
 
Dit was een lang weekend. Zaterdagmorgen begonnen met het wachten op Barcelona en Mont de Marsan. 
Orleans was uitgesteld tot zondag en de jonge duiven gingen laat los. (13.05 uur). Na enig gebel blijkt dat 
beide vluchten zwaar waren. Cliff was de 10de melding om 12.17 uur. Dan om 13.33 uur mijn eerste. De  
kleine Marathon zorgt voor prijs 4 op 5. Ik was nog bezig met het voerbakje, dat de tweede zich reeds aandient. 
Mijn zwager geeft een gil en de Vaste lichte wordt om 13.37 geklokt. Voor deze duivin ook 4 op 5 en de eerste 
twee getekenden zijn binnen. Dan om even over 2 de derde duif, de Alexis. Voor haar is dit haar 2de prijs op de 
overnacht. As klap op de vuurpeil komt de Zwarte Casper om 14.52 aanzeilen, voor hem 3 op 4. Dus 100% 
prijs, 
ik begin relatief laat, maar wel 4 op 4 in de prijzen. (41,42,55,71 tegen 282 duiven) 
De jongen van Duffel kwamen traag, maar regelmatig en deze zijn er denk ik allemaal weer. Orleans ging op  
zondag los en daarvan heb ik nog geen uitslag gezien. 'sAvonds 3 van de 8 thuis, maandagmorgen waren dat er 
voor 
09.00 uur 7 van de 8. De eerste om 05.05 uur ! Alleen van Barcelona heb ik er nog geen thuis.  
Ik vind dit wel jammer, daar het altijd een bijzondere vlucht is, maar ja, we kunnen niet alles hebben.  
Het is nu later in de week en net (donderdagavond) mijn tweede getekende van Barcelona thuis. Buiten de 
prijzen 
en hij ziet er nog redelijk uit Moe maar wel blij zijn duivin te zien. Van Orleans alles thuis en ook de jonge duiven 
zijn compleet.  
Gisteren ingekorfd voor Montauban. Op deze vlucht 4 twee-jarige mee en 3 jaarlingen. We wachten af wat de 
resultaten 
zullen zijn. Zeker de eerste getekende verwacht ik op tijd.  
Ook heb ik de uitslagen weer eens bijgewerkt ! 
En natuurlijk een nieuw adres. www.van-gent.com of duiven.van-gent.com is de pagina vanaf nu ! 
 
Week 26  2003 
 
Dit weekeinde de eerste overnachter gehad. Bordeaux 935 kilometer was de vlucht voor 4 duiven van  
mij en 453 anderen in ons inkorfcentrum. Fred en Martijn raakten de uitslag uitstekend met een 1,2 en  
een 10e. Ik zelf zit niet echt vroeg, maar wel alles thuis om 15.30 uur. 79e plaats voor de 726, een duivin  
uit de Voestermans x een Krancherduivin. Deze duivin van 2001 had vorig jaar ook op Bordeaux prijs  
als jaarling, dus nu 2 op 2. Het concours sluit op 13.35 uur.  
Op Morlincourt 4 mee om in te vliegen en deze waren er ook weer allemaal. Zelfs nog een duif halverwege  
de prijzen. 1/2 zus van de CatrijsseKrancher duivin, welke in vorige week klokte van Etampes.  
Ook de jonge duivenvlucht ging goed. Alles thuis met een bonus, want een rode doffer besloot op  
prime-time de letters in verrassing te brengen.  
Zondag de Blauwe Jager en Oogappel ingekorfd voor Barcelona. Op Dinsdag de kleine Marathon, de Vaste  
Lichte, Alexis en de Zwarte Casper ingekorfd voor Mont de Marsan. Het lijkt een zware vlucht te worden,   
vandaar de ervaring. Donderdag de jaarlingen naar Orleans, welke niet naar Montauban gaan.  En vrijdag  
als toetje jonge duiven Duffel. 
Zo nu ik iets meer tijd heb, pas ik deze week even aan en vertel ik wat over de voorbereidingen die ik tref  
voor mijn duiven. 
Ten eerste : Totaal Weduwschap. De duivinnen zitten op latten, met daaronder een rek van gaas wat   
schuin staat. Hier kunnen ze wel op zitten, maar is niet echt comfortabel. De doffers zitten gewoon in hun  
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gehele broedhok. De doffers en de duivinnen mogen voor ongeveer 20 minuten eten wat ze willen. Dus een 
soort van gecontroleerde volle bak. Dit is het hele jaar door hetzelfde voer. Ik geef voer van Beyers, maar 
dan de geel/witte Alro versie, de goedkoopste versie die er is. Nog geen 9 euro per zak van 25kg. Daarnaast 
krijgen de doffers en duivinnen tussen december en maart ongeveer 50% zuivering.  
Daarnaast gewoon grit gemengd met de Pilotmix van Fred en Elly Pfersich - Konijn, mijn voerleverancier. 
De Pilotmix is een mix van allerlei soorten mineralen die er te koop zijn. De duiven vallen hier letterlijk op aan. 
Piksteen en Pikkoek eten de oude duiven alleen tijdens hun nestperiode voor en na de vluchten.  
 
Één week voor een grote vlucht begin ik met het geven van snoepzaad na de normale voeding, elke dag. Tevens 
krijgen diegene die gepland staan om mee te gaan duivenpinda's. In het begin niet zo veel, maar als de week 
vorderd 
steeds iets meer. Op de dag van inkorving zit ik op 20 pinda's per duif ongeveer. Ik plan ongeveer 4 weken 
vooruit.  
 
 
Week 25  2003 
 
De tweejarige doffer van Chimay werd opgegeven in Tjallebert, Friesland. Deze ben ik gaan halen op 
woensdagavond. 
De doffer is nog wat licht,, maar dat komt er wel weer aan. Vrijdag kwamen er nog 1 jaarlingdoffer en een  
jaarlingduivin terug van Houdeng. De doffer is er minder slecht aantoe dan de duivin.. we wachten af. Eigenlijk 
wil ik 
deze drie weer inspelen op Morlincourt a.s. weekend.  
Ook op woensdag bij Eijerkamp op de Ponderosa geweest om 6 jonge duiven te halen. Ik heb het volgende 
meegenomen : 
Klik op foto voor een foto : 
 
Eijerkamp - fond : foto 
Vader : Black Giant x Lady Jumbo  
Moeder : Cartier x Miss Perpignan 1 

van Wanroy : foto 
Vader :lijn kleine Donkere x lijn Elfje  
Moeder : Zoon Kleine Donkere x dochter Floran x Katja 

Eijerkamp Fond : foto 
Vader = Magic Hero (1e nationaal St.Vincent 1995) x 1e nationaal Bergerac 1993  
Moeder = Black Giant ( 1e nationaal Bergerac 1995) x Back Babe (Black Giant x dochter kleine Donkere)  

Eijerkamp Muller : foto 
Vader : Goude Witpen x dochter Marseille Star  
Moeder : Klz First Lady x Zus Golden Breeder en Madonna's  

Eijerkamp fond : foto 
Vader = De oude Schalie van 1993  
Moeder = Cartier x Dochter Diabolo Rouge 

Eijerkamp-Muller : foto 
Vader : Zoon Black Rose x Moeder Crazy Boy  
Moeder = Broer Blue Devil x Dochter Red Boy 

Woensdagmiddag na terugkomst de jonge duiven in de mand gedaan en naar Spaarndam gebracht. Terug via 
het kweekhok en toen ik thuiskwam, waren alle jongen reeds thuis. Ik blijf maar vinden dat de jongen toch 
één keer één voor één naar huis moeten komen....  maar ja, hier kan ik ook niets aandoen... Ik denk dat ik 
ze meegeef op de laatste opleervlucht voor 80 km Keizersveer. Dan Meer, Kapellen, Duffel en Strombeek. 
 
Afgelopen zaterdag Etampes 490 km. Ik had 10 jaarlingen en 2 2 jarigen mee. Het hadden eigenlijk 11  
jaarlingen  moeten zijn, maar bij het inmanden thuis ontsnapte een duivin. Als eerste kwam de 727-01. Deze 
tweejarige duivin won vorig jaar dik 2700 prijskilometers en was zij mijn eerste op Bourges, Tours en Bergerac. 
25ste in de vereniging tegen dik 600 duiven. Als tweede komt er een jaarlingdoffer de rode 65. Als derde komt 
er 
een jaarlingduivin, halfzus van de eerste, dezelfde moeder !'s avonds 11 van de 12 thuis en dat is nog steeds 
het  
geval op maandagmorgen. 
 
Deze week verder een drukke week. Vanavond jonge duiven inkorven, woensdag Bordeaux, donderdag 
Morlincourt 
en vrijdag Meer jonge duiven. Zondag Barcelona, dinsdag Mont de Marsan, donderdag Orleans en vrijdag 
wederom 
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jongeduiven. Tussendoor ook nog even afslaan, dus dat wordt leuk. Nu heb ik nog massel dat ik de jonge duiven 
toch 
niet klok, dus dat scheelt weer.  
 
Week 24  2003 
 
De jonge duiven zijn geënt. Alles ging lekker vlot op de woensdagmorgen, dus die klus is ook weer geklaard. 
Verder vrijdag weer ingekorfd voor Chimay. Wij als Noord-hollanders mogen FRankrijk in en ik hoop dat 
ook de vijf uitgesloten provincies FRankrijk in zullen mogen. Anders worden in ieder geval de nationale en  
Internationale vluchten afgelast. Wij zullen nog even afwachten. Anders kunnen we wellicht met ZUid-Holland 
en Zeeland een soort van Semi-Nationale concoursen organiseren vanuit ST.Vincent, Mont de Marsan en 
Bergerac, 
en deze laatste dan ook maar een week vroeger. 
 
Zaterdag Chimay gevlogen. Een rare vlucht. Sommige duiven waren kleddernat, en sommigen heel droog, maar 
dan wel moe. Deze zullen wel om de bui heen gevlogen zijn. IK mis echter nog een jaarlingduivin en een  
tweejarige doffer. Vooral van de laatste  baal ik wel een beetje, daar deze nog een aantal vluchten op zijn  
planning had staan.  
 
Al wachtende op Chimay was ik aan het bladeren in de kweekboeken van Eijerkamp. Nu kwam ik er   
pas achter dat de moeder van de 1ste Internationaal Perpignan 2001 bij SG Menne und Tochter, ook de moeder  
is van de Alex en het Evenbeeld op mijn kweekhok. M.a.w. ik het een halfbroer en halfzus zitten van de 1ste  
internationaal Perpignan 2001. Toch wel cool keigaaf om dat weer te weten. Vooral voor een stamboomgek 
als dat ik toch wel ben.  
 
Woensdag a.s. mag ik mij weer op de Ponderosa melden voor 6 jonge duiven. 2 Eijerkamp-fond, 2 Mullers en  
2 Wanroys zal ik gaan halen. Ik ben benieuwd wat er allemaal tussen zit. Dan hoop ik 'smiddags de jongen  
weg te brengen voor een kort opleervluchtje.  
 
Toch waren de oude duiven zondag weer hersteld van hun inspanningen. Nu gaan we de zaak spitsen. De duiven 
voor Barcelona, Mont de MArsan en Bordeaux komen niet meer in de mand. De jaarlingen gaan naar Etampes  
samen met enkele tweejarigen, die naar Monteauban gaan.  
Verder is er nog een ei op het kweekhok uitgekomen van het volgende koppel :   
vader = Cartier x dochter Black Giant 
moeder =  (blauwe Dax x dochter Black Giant) x (zoon Black Giant x dochter Red Rising Sun). Ik denk dat deze  
duif wel een plaatsje op het kweekhok krijgt. 
 
week 23 2003  
 
Die doffer van afgelopen week is niet meer teruggekomen.  
Op donderdag heb ik de jonge duiven een keer weggebracht naar Pont Buitenhuizen. Dit is voor  
mij een kilometer of 10. De eerste groep kwam na ongeveer 1 uur en 3 kwartier en daarna kwamen  
de duiven één voor één. Op vrijdagmiddag zat de laatste er toen ik thuis kwam. Ik mis er nog twee.   
Ook zat de kuif doffer er. Deze doffer is het vorige jaar niet opgeleerd geweest en ik heb deze doffer  
in de winter meerdere malen weggebracht. NU was deze van Hank weggebleven en zat hij weer op het hok.  
Het is een rode kuif, van het Aardensoort. 
 
Op zaterdag kwamen de duiven uit Houdeng, 228 kilometer. Ze kwamen inderdaad beter dan van Heverlee.  
Schrikken was het wel dat ongeveer 10 minuten voor de tijd dat de eersten vielen, er ongeveer een dikke  
1000 overkwamen van de afdeling Friesland. ZO van de kust, richting het oosten. IK denk dat enkele van  
onze duiven hiermee mee zijn getrokken. Ik mis er nu nog 3, 3 jaarlingen. Twee doffers en een duivin. Twee  
ervan vormde een koppel. De duiven kwamen dus beter, korter op elkaar en vooral de duiven die naar de   
grote vluchten moeten als Mont de Marsan, Bordeaux en Barcelona kwamen stukken beter af. Ook zien de  
duiven er beter uit. Ik heb wat minder verluchting in het hok gebracht, minder licht en ik op gisteren  
(2de pinksterdag) het duivinnenverblijf aangepast. Ik had er reeds latten inhangen, maar de duivinnen  
bleven trutten op de grond i.p.v. op de latten. NU heb ik twee gazenmatten schuin onder de latten aagebracht,  
zodat ze hierop wel kunnen zitten (moeilijk) maar niet kunnen paren.  
Ook heb ik gisteren de jongen weggebracht naar het Velodrome in Amsterdam-Sloten. Dit ging wederom goed,  
1 duif vooruit, daarna de hele groep. IK hoop deze week, of zaterdag de jongen weg te kunnen brengen naar 
 Nieuw-Vennep, of wederom naar Buitenhuizen, maar dan in kleine groepjes los.   
 
Ook gisteren bij Kor Lof een bon verzilverd. Twee jongen uit het Marathon-Noordsoort zijn meegegaan naar  
West-Knollendam. Bedankt Kor... 
 
Morgen, Woensdag enten we de jonge duiven. Cliff, Carlos en ik zullen dan weer de jongen enten. Vrijdag  
inkorven voor Chimay, 280 km. De laatste vlucht voor de duiven voor de eerste overnachtvluchten.  
 
 
week 22 2003 
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Afgelopen zaterdag gelijk 185 km  Heverlee. Het was warm en onbewolkt en een zachte Noordenwind.  
De eerste duiven kwamen over op 50 en pas om 04 mijn eerste duif. Dan duurt het mij te lang voordat 
 ik er 3 tot 4 heb. 'sAvonds mis ik er nog 4 , waarvan er 3 tussen 08.00 en 08.15 kwamen. De laatste  
mis ik nu, dinsdag, nog steeds. Deze jaarlingdoffer was een knappe doffer, maar dat vond hij zelf blijkbaar  
niet. Als resultaat toch nog 1 prijsduif in CC en verenigingsverband, wat natuurlijk niet echt top is. 

Ook de Friese Koekoek, door meneer Koekoek op de vlucht Hoensbroek gespeeld, kwam rond 1/2 12 aan,  
wat voor friese begrippen een mooie duif zou zijn geweest. 

Zoals ik al eerder schreef, ik was niet tevreden. De duiven zaten te ver van elkaar af en de algemene  
conditie was na de terugkeer zondag van Bergen op Zoom toch minder. Meerdere duiven zaten erbij  
als oude kerels. De nek en de kop waren niet glad en door de korte tijd tussen thuiskomst en vertrek  
maar twee dagen geelkuur in het water gedaan. Door Hemelvaartsdag de duiven niet losgehad, dus ook  
de training was niet volledig en goed. NU na thuiskomst eerst maar even electrolieten in het water en  
bij het scheiden van de duivinnen van de doffers allemaal een geelpil opgestoken. Zaterdagavond knoflook 
en ui in het water en Zondag rond de middag een rookbom in het hok.  

Hiervoor de jonge duiven in de mand gedaan om hieraan te wennen. Om 1900 uur deze bij de vereniging gelost, 
 
op zo'n 2 kilometer van het hok. Alles was er weer snel thuis op het honk. Ik ga deze jongen in een week of 
twee  
 even snel opleren naar een kilometer of 40 met als laatste lossing Zandvoort-Boulevard. 

Waarom Zandvoort ? Ik denk dat de overnachtduiven uit de kust moeten komen, dus daarom als jong een keer  
naar Zandvoort. 

Op zondagavond heb ik de Knoflook-Ui vervangen door een Ornithosekuurtje. Maandagavond was het reeds  
een heel ander gezicht in het hok. De duivinnen zaten er veel strakker bij, enkele nog een beetje los. Bij de  
doffers zaten er ook meerdere weer strak bij en enkele nog niet. Dus maandagavond weer een ornimix in het 
water. 

De doffers begonnen al weer met klapperen en zweven dus ik hoop dat het meeste leed achter de rug is. Ik geef 
 
ze nog even twee dagen vitaminen en dan moet alles toch weer OK zijn. 

We zullen as Zaterdag op Houdeng zien of e.e.a. zich verbeterd heeft.  

Eindelijk wordt morgen besproken of Pau naar de datum van Barcelona gaat. Is dit zo, dan wordt het een leuk  
weekend. Barcelona, Pau, Mont de Marsan, Orleans en een jonge duivenvlucht in één weekende. Als de duiven  
OK zijn, kan het erg leuk worden, zijn de duiven minder, dan ja, is het niet echt leuk. 

week 21 2003 
 
Eerst maar even de vlucht van 85 kilometer op de dinsdag. De duiven hadden het redelijk zwaar 
door de harde wind. De duiven gingen om 7.10 uur reeds de lucht in en ik had alleen de weduwduivinnen  
mee. Deze waren na ongeveer 3 uur na lossing weer thuis.  
Op zaterdag de eerste wedvlucht van 118 km Bergen op Zoom. De duiven kwamen goed, alleen 
tussen de eerste 3 zat steeds een gat van een minuut of 5. De eerste zit voor mij doen vroeg op 
een vitessevlucht nl 27 in de vereniging tegen 1087, 99 in het rayon tegen ongeveer 5000 duiven.  
(nog niet bekend welk aantal er mee waren.) In de afdeling meer dan 30.000 duiven mee.  
De eerste was een jaarlingduivin uit het Evenbeeld. Totaal had ik er 7 in de pijzen in de club.  
Alles weer thuis. Op Dinsdag is de Friese koekoek naar zijn oude baas gevlogen. Deze nu 2-jarige 
doffer kwam bij mij vorig jaar aangevlogen en na meerdere malen repatriëren naar Makkum bleef  
deze doffer van de vlucht bij mij  aanwippen. Op weduwschap kreeg ik het idee dat deze doffer wel  
eens in Friesland ging kijken, maar ik wist dit niet zeker. Tot afgelopen dinsdag dus. De heer Koekoek  
uit Makkum belde op dat de doffer bij hem zit. Hij zal de doffer meegeven als invliegduif as Zaterdag.  
Tevens kwam afgelopen zaterdag Fred met een duif van mij naar het afslaan. Het was een jarige duivin  
welke op weduwschap reeds mij Mart in Wormer en bij Fred, ook in Wormer, lekker feest was wezen 
vieren tussen de doffers. Ik houd deze duivin voorlopig maar vast, want als zij ook met de wedvluchten 
dit gedrag gaat vertonen, dan is dat niet OK. Als de dame blijft, dan krijgt zij een naam. Dus na de Rode  
Gigolo wordt dat iets in de trant van de Callgirl, Keetje Tippel of Mata Hari.  
As weekend Strombeek, 180 kilometer tegenwind en warm. Ik ga lekker bruin worden en wachten !  
Het lijkt wel of het duivenseizoen begonnen is.... 

week 20 2003 
 
Eindelijk, we mogen weer gaan vliegen. Ook heb ik het nationale programma gevonden dus zie  
hieronder :  
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  24-5 Meer                               
  31-5 Strombeek                          
   7-6 Houdeng                            
  14-6 Chimay                                 
  21-6 Houdeng      Etampes                 Pau 
  28-6 Morlincourt             Meer         Bordeaux ZLU 
   5-7              Orleans     Duffel       Mont de Marsan, Barcelona 
  12-7 Reims                   Strombeek   DAX ZLU 
  19-7              Bourges    Houdeng      Marseille 
  26-7 Chantilly               Chimay       St. Vincent , Bordeaux 
   2-8 Peronne     Tours        Peronne      Perpignan 
   9-8 Morlincourt            Morlinc.     Munchen 
  16-8             Chateauroux  Meer         Bergerac 
  23-8                          Duffel  

Dus de vetgedrukte data zijn dus de nieuwe data. Verder op het hok weinig nieuws.  
Het Opleervluchtje ging OK....een aantal had er toch we moeite mee, maar lekker even 
een kilometer of 40 onder de vleugels !  
 
Ik denk dat alleen de voorbereiding op Pau en Bordeauz ZLU in de knel komt bij veel liefhebbers. 
Standaard combinaties van vluchten zullen dit jaar niet gemaakt kunnen worden. 
Het is nu zaterdagavond en vandaag dus weer een normaal vliegweekend gehad. Al was de afstand 
maar 56km en de vlucht om te oefenen, duidelijk was bij het inkorven dat de liefhebbers er lang op 
hebben moeten wachten. Vooral de vitesseboys stonden te trappelen van ongeduld. Velen van hen toch 
nerveus en in vol ornaat richting vereniging. Maar ook de fondliefhebbers beseffen toch allemaal dat 
elke vlucht er één is en dat er kilometers gemaakt moeten worden. Maandag a.s. hebben wij nog  
een oefenvlucht van ongeveer 85 kilometer en ik ben van plan alles er weer in te doen. Ten eerste  
zijn de duivinnen helemaal wild en ten tweede, de kilometers. De duiven voor Pau en Barcelona,  
beide vluchten wil ik dit jaar voor het eerst vliegen, moeten toch de kilometers krijgen. Dit geldt  
natuurlijk ook voor de duiven voor Mont de Marsan. Tel maar even mee : 103, 180, 236, 280 =  
800 km plus de 130 = 930 kilometer. Dan moeten de Mont de Marsan gangers eigenlijk mee op  
Etampes, maar ik denk eraan om deze mee te geven op de tegengestelde Houdeng. Dan een  
dikke week rust, wat eigenlijk te weinig is....  
Vanmorgen was het weer redelijk, duiven los om 11.20 uur en om 11.45 uur regen. In de regen  
je duiven opwachten, het leek wel half april. Dit keer slecht gezien van onze lossingscoördinator.  
Normaal doet hij het voortreffelijk, maar ook voor hem is het blijkbaar elk jaar weer even wennen.  
 
Om half drie kwam de laatste, dus we zijn weer compleet !  
Lekker dinsdag weer duiven kijken en da vrijdag voor 103 kilometer voor de real thing !  
Nu is het niet meer zo lang wachten op de echte fondafstanden. ! 

week 19 2003 
 
De hoop is dus op as Maandag de 12de. Als er dan positief bericht komt, kunnen we eindelijk opleren  
en de eerste wedvlucht houden. De jaarlingen kunnen aan de bak en wellicht ook de overnachters.  
Dat programma ken ik nog niet, maar het concept programma voor onze afdeling 6 NH ziet er als volgt  
uit : (Bron AT5 text)  
 
Wanneer er een week gewonnen kan worden, dan komt er een vitessevlucht bij .  
Ik denk een goed alternatief programma. Vitesse, midfond en fond leveren allemaal in EN we spelen 
dus langer door. Normaal was Chateauroux op de 19e juli en daarna nog een Montlucon, welke er nu  
vanaf is. De jaarlingen kunnen nu denk ik mee tot Bourges. Het overnachtprogramma wordt een hels 
karwei om dit nog origineel uit te voeren. Naar achter schuiven is een mogelijkheid, maar niet echt 
lucratief en handig. Ik denk dat de tussenruimte tussen St.Vincent, Mont de Marsan en Bergerac 
moet worden verkleint, (dus geen duiven met 3 overnachtprijzen op deze vluchten) en dan Bergerac  
1 week naar achteren. Zo worden er voor St.Vincent 3 weken gewonnen, wat genoeg moet zijn. 
Ook zal de ZLU een aanpassing moeten maken. Want Pau op 21-6 is dus niet mogelijk in mijn  
beleving. De kilometers moeten toch gemaakt kunnen worden. 
 
Verder op eigen hok zitten de ouden op weduwschap. Ik rouleer, dus elke dag is dit aan de orde.  
Morgen (zaterdag) gaan de duiven voor een lapje van ongeveer 40 km. om even in het ritme  
te komen. Verder gaan ze dus alle opleervluchten mee en alle vitessevluchten. Dan is het afhankelijk 
van de overnachtplanning wat we gaan doen. Of alles naar Etampes, of daarvoor reeds een splitsing. 

week 17-18 2003 
 
Nog steeds niet vliegen... het wordt nu wel steeds vervelender. Vooral wanneer je hoort dat het  
aan bepaalde zaken ligt die nou niet echt normaal lijken. In Nederland hebben we blijkbaar gestemd  
voor een gelijkheidsbeginsel, dus allemaal wel of allemaal niet. Ik denk dat we dit nu los moeten laten. 
Dus wie woont in een besmet gebied heeft dan even iets meer pech dan de rest van Nederland.  

Page 10 of 14De week van Arjan

29-12-2009http://www.van-gent.com/nl/week/week2003.htm

http://www.van-gent.com/nl/week/week2003.htm


Tevens heb ik gehoord uit zeer betrouwbare bron, dat er in Brabant is opgeleerd in Strombeek terwijl  
het reeds verboden was.... dat is één van de redenen dat België de grens dicht houdt.. Hier kan ik  
mij dus wel over opwinden... Maar  ja, het lijkt er steeds meer op dat er in Nederland slechte 
contacten bestaan tussen organisatie en overheid. In België heeft men binnen een week voor elkaar  
dat men weer mag vliegen, in Nederland zijn we nu 1 1/2 maand bezig zonder resultaat. Ik vind het nog  
steeds belachelijk dat er wel concours hippique georganiseerd mogen worden en meer van dit  
soort bijeenkomsten waar boerderijdieren samenkomen, kijk eens naar veemarkten. 
Inmiddels zijn de jongen op het vlieghok een dag of twintig oud en heb ik de duivinnen reeds  
enkele dagen gescheiden van de jongen en doffers. Door elke dag te rouleren kunnen de duivinnen  
wel de jongen voeren als ze dat willen. Tevens zitten de duivinnen relatief in het donker. Hiermee hoop 
ik toch redelijk de pennenrui te vertragen. Wanneer het seizoen aanvangt, zien we wel weer meer.  
Het jonge duivenhok vult zich nu goed. Ik denk dat er nog maximaal 6 jongen uit het kweekhok  
bijkomen.  
Ook in deze weken de klok toch maar gereed gemaakt voor het seizoen. Dus oude ringen eruit en de  
nieuwe gekoppeld. Ook ik ben zo stom geweest om een, door de NPO uitgegeven, blauwe chipring  
te bestellen. Gelukkig maar 10, want het zijn net duiven met electronisch huisarrest. Wat zijn die  
ringen groot. Ze zijn reeds gewogen bij Apotheken en die ringen zijn bijna twee keer zo zwaar als 
de groene Unikon ringen. Tevens heb ik een doffer die er niet aan kan wennen. De ring lijkt wel  
op een manier dwars te zitten bij deze doffer. De chip is ook zo groot, dat ik bij Schiphol na kan  
vragen of ze mijn duif op de radar kunnen zien..... Ik hoop dat deze ringen snel van de markt 
verdwijnen.  
Nu kan ik in ieder geval zelf opleervluchten gaan doen en de duiven elke 2,5 minuut loslaten. Op 
deze manier hoop ik het oriëntatievermogen van de duiven te prikkelen en te stimuleren. Ik mag  
aannemen dat ze vanuit Zuid-Frankrijk het grootste stuk ook alleen vliegen.  
 
NPO zorg er nu eens voor dat er een datum komt voor aanvang van het seizoen. Al is dit met de  
jonge duivenvluchten. Dan kunnen we de oude duiven en de jonge duiven hetzelfde programma laten 
vervliegen, afhankelijk van de vervoerscapaciteit natuurlijk. Dan stellen we maar een maximum per 
liefhebber of per vereniging aan manden of duiven. Dan hebben de vitesse-midfond liefhebbers 
in ieder geval nog een beetje seizoen. Ik zie het voor de overnachtliefhebbers somber in. We hebben  
steeds minder tijd om kilometers te maken met onze kleppers. We kunnen niet van Meer naar Marseille  
om het zo maar eens te zeggen. 

week 15-16  2003 
 
Alle jonge duiven bij de vliegers zijn geringd. Altijd vind ik het weer spannend welke kleuren er  
te voorschijn komen. Vooral wanneer er twee bonte duiven gekoppeld zijn  
of er één van het koppel rood is. Zo heb ik nu op het kweekhok de Zoete Kerel op het Evenbeeld 
staan. Nu was er bij de eerste ronde 1 ei gesneuveld, maar het jong wat overbleef is dus net de  
Meeuw van Dr. Linssen. Ik noem deze duif Witte Veder. Zoete Kerel is een kras witpen en het  
Evenbeeld is net de Kraag van Wim Muller maar dan in een krasvorm, vandaar Evenbeeld. De  
tweede ronde kan ik helaas nog niet zien, maar ik ben benieuwd.  
De vogelpest breidt maar uit. Ik ben het meest benauwd voor het oude duivenseizoen. Ik kan  
dit wel verklaren. De jonge duiven worden bij mij toch alleen maar opgeleerd. Een paar keer  
met de mand mee is dan alleen maar meerwaarde voor mandgewenning e.d. Kan dit niet, dan 
is dat jammer. Zelf opleren mag en kan nog steeds en dat is wat ik dus met de jonge duiven  
ga doen. In een straal van ongeveer 50km opleren rondom het hok. Ja dus ook uit het noorden en  
oosten. Dit is in ieder geval het plan. Hetzelfde ga ik op een gegeven moment met de jaarlingen en  
oude duiven doen. Gewoon opleren en vooral leren. Dus alleen leren vliegen en de weg naar huis  
vinden uit alle windstreken. Selecteren wordt dan wat makkelijker, want er zullen altijd duiven  
sneuvelen of chronisch te laat komen. Tevens wanneer er familieleden of kennissen naar Limburg 
of Zeeland gaan, geef ik ze gewoon een doosje mee met een aantal duiven. Ik vraag dan of ze  
deze willen loslaten en indien mogelijk even willen bellen met het weer ter plaatse en een lossingstijd.  
Op deze manier kan je de duiven toch een beetje opleren en vooral leren alleen vliegen onder allerlei 
omstandigheden. De familieleden kunnen de doos weggooien als de duiven gelost zijn. Op deze manier 
een goedkoop transport en toch van enig nut.  
 
Ik weet dat ik over bovenstaand onderwerp makkelijk praten heb, omdat ik en in NH woon en  
alleen overnacht speel.  
 
Ga in ieder geval niet bij de pakken neer zitten, ga wat doen op je vrije zaterdag, ga bij een sportvriend 
langs of ga met de familie eens iets leuks doen. Je hebt niet ingekorfd dus dat geld heb je ook over. Ga  
anders nog even je hok schilderen, veranderen voor verbetering. Nu de temperatuur wat hoger is, kan dat 
ook wat makkelijker en de duiven kunnen nu nog hun vorm verliezen. Verdiep uzelf wat meer in uw  
electronisch systeem door wat oefenvluchtjes te doen. Met andere woorden, gebruik uw tijd nuttig en  
erger u niet aan het mooie vliegweer. Maak er gebruik van ! Denk anders maar even aan een Kippenboer  
welke een stal binnenloopt waar eens zo'n 10.000 kippen rondliepen, maar waar nu de geur hangt van  
een ontsmettingsmiddel....... 
 
week 14 2003 
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Bijna alle eieren zijn uit bij de vliegers. De meeste koppels zitten nu op een jong, en sommigen 
op twee. Na de geelkuur en na het uitkomen van de jongen zie je toch weer enkele oude duiven  
plotseling in vorm komen. Dus nu maar weer even onregelmatig verzorgen en ook onregelmatig  
loslaten. De jongen groeien goed, en deze zullen ook in week 14 geringd worden. Verder blijft  
het kweekhok zorgen voor jong duiven. Ik hoop nu binnen een week of 3 het jonge duivenhok 
gevuld is.  
Wel hoop ik dat we op 1mei kunnen gaan vliegen. Ik stel dan voor om het oude duivenseizoen  
gewoon naar achteren te schuiven. Wat je dan alleen krijgt is een overlapping van het oude  
duiven seizoen en de natoer. Als dat nou het enige is, dan moet dat maar. Iedereen houdt  
zijn of haar vluchten.   
 
week 13 2003 
 
De vliegers zitten aan hun geelkuur. Ik heb net gelezen dat een dierenarts veel geel aantrof  
bij duiven nadat ze een geelkuur gehad hadden. Ik geef altijd een geelkuur in het water en dan  
in zo'n toeter. Dan moeten ze het water opmaken en dit vervang ik dan eens in de twee/drie dagen.  
De kuur is normaal 7 dagen en nu doe ik 10 dagen. Op deze manier hoop ik dat de duiven  
genoeg binnenkrijgen. 
Tijdens de jaarvergadering een verhaal gehoord van een liefhebber met parathyfus, maar dan  
een soort die in zijn duiven bleef zitten. Dus de duiven gekuurd, niets aan de hand en twee  
weken later weer bingo. Jongen dood in het nest, met ontstoken ledematen en gewrichten. 
Hij heeft alles radicaal weggedaan en het hok heeft 4 maanden leeggestaan. Hij heeft het 
meerdere malen uitgebrand en uitgesopt. Nu weer een aantal jongen op het hok gezet. Deze 
overnachtspeler is dus 4 tot 5 jaar opbouw kwijt en dit is zeer triest. Zelf was hij er nog van  
aangedaan. Ik en een vriend van mij hebben gelijk jongen aangeboden, zodat hij weer kan  
beginnen. Ik had de indruk dat wij één van de eerste waren die dit deden. Waarom nou ?  
Het is toch leuk dat een ander ook leuk kan vliegen met jou duiven ? Anders zou zo'n lid 
wellicht stoppen. Geef de man een paar jongen die jezelf toch niet meer nodig hebt omdat 
je vol zit. Die kwekers of vliegers kunnen die jongen heus wel opbrengen. Je maakt iemand reuze 
blij en zorgt dat de sport niet weer een lid verliest ! R. krijgt een jong of 8 tot 10 en kan dan weer  
even vooruit en het hok is weer gevuld.  
Men hoopt altijd dat een ander ook op deze manier zou reageren als jou dat overkomt !  
 
Verder is de website toch wel een beetje veranderd. Ik hoop dat u het snel heeft kunnen vinden. 
Deze weken weer bezig met de ronde van Noord-Holland, waarvoor ik en mijn vrouw veel 
werk verrichten. Het is altijd weer een kik als alles goed gaat en de renners het naar hun  
zin hebben. Kijk eens op www.ronde-van-noord-holland.nl  
 
week 11 en 12 2003 
 
De vliegers zijn gekoppeld. Op 10 maart heb ik 's middags de doffers en duivinnen bij elkaar  
gelaten. Na een uur ben ik gaan kijken en heb ik de reeds geformeerde koppels opgesloten.  
Na weer een uur weer dezelfde procedure en toen hield ik twee doffers en twee duivinnen  
over. Deze heb ik een nachtje in het duivinnenhok gezet. Te gelijke tijd heb ik de eerste  
koppels losgelaten. Dinsdagmorgen waren de laatste twee koppels ook verdeeld en deze heb 
ik een broedhok gegeven. Om een uur of twee heb ik alles losgelaten en de duiven een uurtje of  
twee lekker buiten laten ravotten. Er waren erbij die naar binnen gingen en er waren erbij  
die ik binnen heb moeten roepen. Bijna alle koppels gingen naar het goede broedhok toe, behalve  
één oude doffer. Deze heb ik opgesloten en op woensdagmorgen had ik alle koppels los zitten. 
Ik geef de koppels zo veel mogelijk elke dag hun vrije vlucht, zodat de eitjes straks allemaal bezet 
zullen zijn. Het is namelijk erg druk op een hok waar normaal de weduwnaars zitten en nu  
ook nog duivinnen. 
Nu, 9 dagen na koppeling, zijn de eerste eieren gelegd en dat is OK. Te snel is ook niet goed, en 
nu hoop ik dat iedereen binnen 5 dagen gelegd heeft. Het verdere plan is, dan de jonge tot een dag of  
twintig in het broedhok blijven, waarna ze met de duivinnen meegaan. 
Op de voorjaarsbeurs was het ontzettend druk. Zaterdagmorgen stonden we met een man of 100 te wachten 
voordat we naar binnen mochten. Bij het vertrek kon men bijna niet meer lopen binnen. Veel Engelsen, 
Duitsers, Fransen, Polen en natuurlijk Belgen. De klok is voorzien van nieuwe software, dus de ringen 
kunnen gekoppeld worden. In deze weken is het ATIS probleem gelukkig verholpen. Ik begrijp uit de  
publicaties dat het te maken heeft met ruzie tussen personen, die weten hoe de systemen precies  
in elkaar zitten en dit aan de grote klok hebben gehangen. Reeds 5 jaar weet men hiervan af, en nu  
is de software dus aangepast. Er is dus geen fraude mee gepleegd, maar voorkomen is beter dan genezen.  
Nu maar eens hopen dat het gezeik met software-updates, het betalen hiervan en dergelijke nu eens een 
tijdje over is. Ook wordt het eens tijd voor een gezamenlijk beleid van de landelijke bonden ten aanzien 
van electronisch constateren.  
Nu nog hopen dat ons vluchtseizoen niet naar de maan gaat door de vogelpest. Ook iets wat eens in 
Europees verband geregeld moet worden. Straks mag je België niet in, Wel Duitsland, Luxemburg en  
Frankrijk. Dan gaan we met de wagens door Duitsland naar Frankrijk om te lossen. De Vogelpest heerst bij  
ons in Nederland, onze duiven vliegen van ZUID naar Noord en men is in België bang voor overvliegende duiven. 
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We hebben nog een week of 4 voor de eerste vlucht dus...  
 
week 9 en 10 2003 
 
Eindelijk het fondspiegelboek 2003 gekregen. Doordat de competitie overzichten produceert,  
welke over drie jaren gaan, sta ik er dit keer voor het eerst in. Op plaats 2083 sta ik in het  
drie-jarig klassement. Eén van de doelen voor 2003 is om dit te verbeteren. Er gaat in principe 
een slecht jaar af, dus ik hoop dat het lukt.  
De duiven zijn geënt tegen paramixo en pokken, dus kunnen ze er weer tegenaan. Rond de 10e maart 
zal ik de vliegers gaan koppelen. In het weekend heb ik een erg druk weekend en kan ik bijna  
niet bij de duiven zijn, dus dan maar ervoor. Ook koppel ik de vliegers niet zelf, maar dat doen 
de vliegers zelf. Ze mogen kiezen. Ik zet dus 's morgens de schuifdeur open en laat ze een uur of  
drie hun gang gaan. Dan ga ik kijken en sluit de reeds gekoppelde duiven op. De rest kan weer verder  
zoeken. Dan de laatste 3 koppels koppel ik zelf, als dat nodig is natuurlijk.  
De eerste jongen zijn ook gearriveerd uit het kweekhok, en de eerste scharrelen reeds rond op  
en rond het hok.  
Deze week bericht gekregen van Eijerkamp dat ik ben uitgenodigd voor de jaarlijkse eitjesdag.  
Persoonlijk vind ik dit erg leuk. 

week 7 en 8 2003 
 
De kuur komt deze week tot zijn eind. De duiven hebben dan ongeveer 15 dagen de kuur gehad.  
Vooral de doffers zijn niet te houden, als weduwnaars zijn ze nu reeds bezig in en om het hok.  
Het komt denk ik door het lengen der dagen, want aan de temperatuur zal het zeker niet 
liggen.  
Deze weken in het nieuws de fraudemogelijkheid met ATIS. Onze vereniging is nogal dichtbevolkt  
qua ATIS, dus dat zal wel weer wat gezeur opleveren. Het is in ieder geval goed dat  
het ontdekt is, en nu maar hopen dat er niemand in onze omgeving van deze fraudemogelijkheid 
gebruik heeft gemaakt. Mijn systeem is in ieder geval weer goedgekeurd voor 2003. 
 
Ook het vlieghok op tal gemaakt deze week. Dus nu 17 doffers en duivinnen over.  
Verder begin volgende week enten voor Paramixo en pokken. Wij (Cliff, Carlos en ik) doen  
dat altijd gezamenlijk bij een lokale dierenarts. Deze komt als het ons uitkomt, en ze komt nog  
eens thuis ook. Het kost wat meer, maar levert veel minder stress op voor liefhebber en duif. 
Op het kweekhok zijn bijna de eerste jongen klaar. Maar er zijn ook twee koppels die onbevrucht  
zijn. Van het ene koppel heb ik bij doffer en duivin 1 cm van de staart afgehaald. Bij het andere 
wacht ik nog even af. Is de volgende ronde wederom onbevrucht, dan gaan we maatregelen nemen ! 

week 6 2003 
 
Deze week begonnen met een paratyfuskuur op het vlieghok. Dit om gewoon alles voor te zijn EN 
om de vorm bij de duiven wat te temperen. Vooral de duivinnen gaan, nu de dagen weer langer 
worden te keer. Ze komen moeilijk binnen en gaan steeds naar het dofferhok als ze buiten zijn. 
 
Afgelopen donderdag naar het forum geweest bij ons in de club, georganiseerd door Fred en Elly  
van het duivensportpaleis. Er zouden wat Belgen en Zuid-Nederlanders komen via de firma Beyers 
alleen deze firma liet het afweten. Pas om 19.00 uur werd Fred geïnformeerd met een rot smoes 
dat ze niet kwamen. Erg min, maar het organisatietalent komt op dat soort momenten boven. Jos  
Brugemann, Bert Braspenning en Jan Lotterman waren goede vervangers. Vader en Zoon Verkerk waren 
gewoon wel gekomen dus met 5 personen was het forum compleet en de zaal zat met zo'n 60 man  
redelijk vol. Vooral de voor Noord-Holland alleen uit de publicaties bekende Verkerkjes kregen 
veel vragen. Vooral het bijlichten of het verlengen van de langste dag tot en met september 
vond ik erg interessant. Ook de tijdsbesteding van éénieder aan het voeren was typerend voor 
spel en fanatisme. Divers van het voeren van 3 tot 4 soorten voer per dag verschillend met  
allerlei bijprodukten gemengd, tot het langs de voerbakken lopen met een emmer voer om deze 
te vullen. Natuurlijk is e.e.a. speltype afhankelijk, maar ik vraag mij dan af.... hoe zouden de  
duiven in Alphen aan de Rijn vliegen met een volle bak systeem en het hele jaar hetzelfde voer..en  
hoe zouden de duiven van Brugemann thuis komen met het voersysteem van de Verkerkjes. Het 
is maar een overweging.  

week 3-5 2003 
 
In deze weken gebeurt er vrij weinig op het hok. Op het kweekhok zijn de eerste jongen uit de 
eitjes gekropen. Op het vlieghok heb ik een aantal dingen toch weer veranderd. In de nok van 
het dak onder de pannen heb ik deze zolder ook per hok verdeeld. Dus langs de spanten van het  
pannendak heb ik een scheiding aangebracht, zodat er geen tocht meer van rechts naar links  
gaan kan.  
Bij de weduwnaars heb ik opklapbare zitjes gemaakt. Van een oud keukendeurschanier heb ik een 
zitje gemaakt, welke je dus te kust en te keur kan opklappen of neerdoen. (zie Video Marcel Sangers)  
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Hier lijkt een succes. 
Verder heb ik deze week de mest opgestuurd voor een check. Voor de koppeling kan ik dan nog een  
kuurtje doen zonder gevolgen.  
Tevens ben ik naar de ZCC uitreiking geweest om mijn prijzen op te halen. Een mooi diploma en een  
zeer mooie plantenbak als attractie was mijn deel. Jammer vind ik het wel dat zo'n avond slecht 
bezocht wordt. Ik denk dat er aan een andere formule gedacht moet worden. Bijv. een zondag- 
middag met een film, of een ZCC tentoonstelling of een eerste prijzen tentoonstelling of een forum 
met bekende liefhebbers of een bonnenverkoop voor de ZCC en de uitreiking van de prijzen.  
Meer aandacht voor de attracties zou denk ik ook beter zijn. Er was een fantastische tafel prijzen,  
welke na 23.00 uur opgehaald konden worden. Deze stond achterin de zaal en kreeg veel te weinig aandacht.  
A.s. donderdag bij ons een forum met vader en zoon Verkerk, Jos Thoné,Wal Zoontjes en Staf  
Theeuwis. Leuk, weer eens wat anders dan ziektes en stamboomfraude...... 

week 1-2  2003 
 
Allereerst de beste wensen voor het jaar 2003. Gezondheid is een groot goed, dus vooral gezond  
blijven. Ook qua duivenseizoen een goed jaar gewenst. Dat het maar weer beter mag gaan dan het  
vorige jaar.  
De eerste eieren zijn gelegd op het kweekhok. Alle meerjarige duivinnen hebben reeds gelegd, ondanks de 
koude. De jaarlingduivinnen laten nog op zich wachten, maar die komen ook wel. Het wordt voor hun het 
eerste eitje dat gelegd gaat worden en dan met -8 graden, dan zou ik ook even wachten. Ik heb  
twee koppels om moeten draaien, omdat dat echt niet ging en voor de rest is alles goed. Alles  
zit en vliegt los in het hok en de kweekmanager, mijn Pa, zorgt dat alles goed komt. Dit jaar 
gaan we voor het eerst jonge duivenvoer geven aan de kwekers als deze jongen hebben. Dit voer  
heeft geen maïs, en duiven met jongen en maïs is meestal een slechte combinatie. Alle maïs laten  
ze liggen en in de meeste kweekvoeders is dat toch een procentje of 30. Eens kijken of dat beter 
gaat.  
Verder in de duivenkranten berichten over fraude met stamboomkaarten in het Verre Oosten. Er  
worden daar duiven verkocht die van bijv. de Gebr, Brugemann of Comb Vertelman moeten zijn, 
maar de ringnummers kloppen niet en de stamkaarten zijn nagemaakt. Het moet toch niet gekker 
worden. Ik denk dan, voordat je een duif koopt voor veel geld, zoek contact met de gebroeders of  
de vader-zoon combinatie of deze duiven ooit bij hun uit het ei zijn gekropen. Hun naam is erbij 
gebaad als alles klopt en er geen vreemde verhalen rond gaan.  
Ook dit weekende tentoonstelling gehad. Nico de Jong keurde een duif of 120 bij ons en het was 
erg druk en mistig (van de rook) op de zondagmiddag. Met een 2de jonge doffers en een 3de jonge  
duivinnen was ik met 4 inzendingen dik bedeeld. De Jonge doffer was een rode doffer uit de Rode  
Kik van Cliff maal de Krancher 728 duivin. De duivin was er eentje uit de Antoon 180 (van der  
Wegen via Eijerkamp) maal de Koole Eijerkamp, een Catrijsse duivin van Eijerkamp via Cees Koole.  
Ik vind het altijd leuk om te kijken bij de keuring, maar deze keer had ik even geen tijd. Er kwam  
een PC'tje tussendoor die nogal wat tijd vergde. Er zijn keurmeester die het heel snel doen en als  
 tempo doen. Er zijn er bij die precies 
weten waar welke duif zit, en er zijn er ook die zelfs nestbroers eruit halen. Vorig jaar had ik twee 
nestbroers staan, welke de keurmeester er onmiddellijk uithaalde. "Heb ik 20 kooien terug ook al niet 
deze duif gehad ?? " Ook zijn erbij die nog wat vertellen tussendoor, en er zijn erbij die geven alleen  
maar punten. Ach, iedereen zijn stijl, maar het is altijd leuk om naar te kijken. Wellicht eens leuk om 
een open keuring te doen, dus bijvoorbeeld twee uur na het inzetten de keurmeester laten komen en  
met iedereen erbij de duiven laten keuren. Zo kan iedereen er wat van leren. Waar wordt op gelet e.d. 

Jaar 2002 
Jaar 2001 
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