
De Week van Arjan en zijn duiven 
 
2005 
 
Week 50-52 2005 
 
Zo, de kwekers op oudjaarsdag gekoppeld in plaats van op 2de kerstdag. Het koude weer was 
de reden 
hiervan. Beter koppelen onder iets warmere weersomstandigheden dan dat de duiven een week 
naast 
elkaar gaan zitten omdat het koud is.  
http://home.planet.nl/~laan2351/  website is ook af en deze is van Cees van der Laan. Gaat U 
eens 
een kijkje nemen.  
Verder is op het vlieghok weinig aan de hand. De duiven alleen gedruppeld tegen luis met anti 
worm en luis 
van Travi. Dit werkt subliem en ik had gelijk de duiven weer eens in de handen. Gelijk hebben 
ze nu reeds 
anderhalve week aan zuiveringsmengeling gekregen. Er waren er een paar bij die te zwaar 
werden. 
Gelukkig kwam ik er nu achter en niet zoals altijd bij het uitzoeken voor de tentoonstelling, 
welke we  
overigens volgende week hebben. 
De bonnen staan reeds op 1500 euro bijna, wat toch een leuk bedrag is voor 20 bonnen. 
 
Verder weinig nieuws op duivengebied. 
In ieder geval iedereen de beste wensen voor 206 en vooral GEZONDHEID>.. 
 
Week 49 2005 
 
Waren we aan het begin van de week nog met 2 sites bezig, is er nu reeds eentje afgerond. 
Alleen 
nog wat kleine zaken, maar die pakken we volgende week in één keer op. Willem, ik hoop dat 
jij en  
Tony er blij mee zijn. De tweede website schiet ook al lekker op, alleen mis ik nog een aantal 
gegevens. 
 
Afgelopen zondag op de NPO beurs geweest. We waren er vroeg en het eerste uur was het 
rustig. Rond  
elfen werd het drukker. Ik heb in ieder geval mijn Unikon laten keuren, wat anti luis druppels 
gehaald, 
en twee drinkbakken met zelfvullers. Ook is de nieuwe versie van Compustam meegenomen.  
Op het kweekhok is het bijlichten begonnen. Elke week een kwartier vroeger en dus langer. IK 
twijfel 
nog over 1 doffer, maar daar kom ik wel uit.  
Begin januari heeft onze vereniging WEL tentoonstelling. De ontheffing is aangevraagd en de 
dierenarts 
voor de verklaring is ook geregeld.  
Op het vlieghok een duivin tussen de doffers vandaan gehaald. Althans dat denk ik. Ik was er 
bijna zeker 
van dat het een doffer was. Maar we zullen zien wat deze tussen de duvinnen doet. 
  

Week 47-48 2005 
 
In deze weken de koppeling doorgesproken met de Kweekmanager. Omdat alle duiven een 
nieuwe  
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partner krijgen, kan dit wel eens moeilijk worden met de hok en bakindeling. want er zitten 
duiven bij 
van 1997, 1999, 2002 etc. Maar we zullen er wel weer uitkomen.  
Verder nog een laat jong van 2005 bijgehaald via de NHK-dag. Een blauw duivinnetje van Wim 
van Hoolwerf 
kocht ik voor weinig met gezegende lijnen van Sam de Jong en Oostenrijk via Cees van der 
Laan.  
Ook heb ik een tweede selectieronde door het vlieghok gemaakt. Ik heb twee oude duiven 
verwijderd 
die resp. 2x overnacht langer dan een week, en Le Mans meer dan 2 maanden over deden. 
Daarnaast nog 
4 2005 duiven verwijderd welke over de jonge duivenvluchten te lang deden. Liever selecteer ik 
niet in 
het jonge duivenbestand, maar als ik er teveel heb, moeten er toch duiven sneuvelen.  
Op het vlieghok zit ik nu op 19 x 19 en daarbij zitten nog twee late jongen en 1 doffer welke 
niet  
opgeleerd is. Dus eigenlijk moet er nog 1 duivin uit. 
 
Sinds gisteren ben ik de bezitter van een Unikon Profi constateersysteem. Ik laat het systeem 
as weekend 
bij de NPO dagen in Rosmalen testen en van nieuwe stickers voorzien. Dan kan het systeem 
voorzien worden 
van de nieuwe software en kunnen de ringen worden gekopppeld. Nu ben ik alleen benieuwd : 
Kan de oude  
koppeltabel van het oude constateersysteem ingelezen worden in de nieuwe ?? 
 
Ook zaten er nog een 30-tal chipringen bij, welke we weer kunnen gaan gebruiken.  
 
Dus as. weekend naar de NPO dagen, en ook deze week even het formulier van de 
tentoonstelling invullen.  
Deze hebben we in het tweede weekend van Januari, dus een mooie gelegenheid om de 
clubgenoten 
een goed nieuwjaar te wensen onder het genot van een babbeltje, drankje en gezelligheid.  
 
Bijna vergeet ik de prijsuitreiking van de vereniging. Dit jaar niet die saaie bekers en bordjes 
maar mooie 
glazen voorwerpen als prijzen. Dus prijzen die je ook gewoon kunt gebruiken als een 
bloemenvaas of iets 
dergelijks. Zeer strakke en mooie prijzen. Nogmaals de complimenten. Ook dat is één van de 
vlakken waar 
de duivensport moet moderniseren. Niet meer die ouderwetse bekers, die toch niemand wil 
hebben ,  
(een mooi voorbeeld staat in de voerhandel van Fred, een beker van Piet V. van de afdeling NH) 
of van die 
delftsblauwe borden waarvan de meeste kampioenen reeds een heel servies van hebben. Maar 
mooie strakke 
prijzen waar je nog wat aanhebt.. 
 
Verder gaan we deze weken nog een aantal websites ontwerpen... het is erg druk op dat vlak. 
 
  
Week 44-46 2005 
 
In deze weken druk met werk. Een weekje London tussendoor voor de werkgever voor de 
afwisseling. 
Wel nog tijd gevonden om de duiven te scheiden op het vlieghok. Ook een bezoek gebracht aan 
één 
van de beste spelers in de Fondclub Noord-Holland van de laatste 10 jaar. Ik mag een website 
voor  
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hem maken en het basisontwerp is klaar, maar nu de rest nog. Daar moet ik even tijd voor 
vinden. 
Tevens mag ik ook nog voor een andere liefhebber een website bouwen, dus op dat gebied is 
het 
ook niet echt rustig.  
Volgende week denk ik dat we een feestavond hebben, maar daar heb ik nog niets definitiefs 
van  
gehoord. Een dag later de Noord-Hollandse Kampioenendag met oa. een forum met daarin AP  
Overwater, Herman Calon en nog enkele bekenden uit de Nederlandse duivensport. Ik denk erg 
interessant.... 
 
De Sint en Kerstman komen er ook weer aan, dus drukke tijden.  
 
De duiven komen in deze dagen niet meer los. Ten eerste is de daglichtperiode daar te kort 
voor, 
en om niet getrainde duiven zo maar los te gooien 1x per week bijvoorbeeld vind ik niets. De 
roofvogel 
is zo nu en dan actief, en dat lot wil ik niet over mij uitroepen. De oude duiven zijn nog aan het 
ruien, 
terwijl de jongen 2005 bijna klaar zijn.  

 
Week 43 2005 
 
In week 43 ben ik ziek. Gewoon zwaar verkouden, maar dan met koorts en zo. Dus met de 
duiven 
wordt het niet veel. Alleen het weduwnaarshok schoongemaakt. Dat moest gebeuren en de 
groene 
container werd deze week weer eens geleegd. Ook gelijk de volgende dag het hok uitgerookt 
met 
de rookblokjes van IJskoud.  
Afgelopen vrijdag bij Cees Donker geweest in Alkmaar. Als U de mogelijkheid heeft, om deze 
film te 
gaan bekijken, doe het dan. Dan kunt U pas zien hoe de commissie Le Mans gefaald heeft bij 
het  
uitzoeken van de losplaats. In één woord : Schandalig ! Het terrein was: veel te klein, aan de  
noordkant stonden hoge bomen van een meter of 20, aan de andere kant stonden huizen, met 
over en langs de weg telefoondraden en electriciteitsdraden op dakgoothoogte. Donker stond op 
een balkon van één van die huizen en tijdens de lossing hebben de draden niet stilgehangen.  
Continu zag je de draden fibreren en klapperen. Tevens zat de winnaar van Nationaal Barcelona 
ook in de zaal, om zichzelf eens te zien op de film... erg leuk. 
 
Doordat ik de hele dag maar loop te hangen heb ik ook een eerste koppelingsvoorstel gemaakt 
voor 
het kweekhok, je moet toch wat. Er komen wel weer leuke koppels uit, wat weer vertrouwen 
geeft 
voor een goede kweek.  
Verder is het hopen dat de rui zo doorgaat als ie nu bezig is, want het gaat goed.... 
 
Week 42 2005 
 
In deze week najaarsvergadering gehad in de vereniging. Daarin werd vermeld dat onze 
vereniging  
geen ZLU inkorfcentrum meer zal zijn. Enerzijds een aderlating, maar anderzijds erg 
begrijpbaar.  
ZLU inkorfcentrum zijn vereist veel medewerkers die veel, soms 7 dagen per week, in het 
inkorflokaal  
kunnen zijn. Daar wij een vrij jonge vereniging zijn, met veel nog werkende mensen, is dat wel 
eens  
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een probleem. Dat is het al voor mij, laat staan voor iemand met kinderen. Nu wordt het 
Alkmaar,  
wat ook wat centraler in Noord-Holland ligt. Voor ons, als leden van Zaanstreek-Noord zal het 
een  
aanpassing zijn, maar ook weer een stuk makkelijker als je bijvoorbeeld snel weg wilt... 
De duiven zitten inmiddels op een soort van Winter-rui dieet. Dwz 1/3 ruiwintervoer, 1/3 
dieetvoer  
en 1/3 onkruidzaad met lijnzaad. Door dit voer en door het zachte weer ruien ze als gekken.  
Verder gaan we op het kweekhok nog even inventariseren wat doffer en wat duivin is bij de 
jongen  
2005. Er zijn nog een aantal twijfelgevallen, maar wel belangrijk voor de koppelingsvoorstellen 
die ik  
ga maken. Met 6 kleinkinderen Black Giant probeer in 6 verschillende koppels te maken.  
Op het vlieghok worden de duiven pas in november of december gescheiden. Dan wordt er ook  
teruggegaan naar het  aantal koppels plus 1 reserve.  
Verder morgen naar Cees Donker in Alkmaar, dus dat wordt weer ouderwets film kijken, of zal 
ie  
tegenwoordig al op DVD aan het knutselen zijn?? 
Het weduwduivinnnenhok is inmiddels schoon. Nu het weduwnaarshok nog. Dit wil ik as 
weekend  
doen als de tijd er even is.  

 
Week 39-41 2005 
 
In deze weken ruien de duiven als gekken. Ook komen ze niet meer elke dag los, daar de avond 
 
steeds sneller begint te vallen. Inmiddels heb ik al wel een inventarisatie gemaakt van de 
duiven  
die nog aanwezig zijn. Zowel op het jonge duivenhok als bij de oude duiven. Ik heb her en der  
wat vraagtekens zitten. Dit zijn dan oude duiven, die als 2-jarige nog niets gepresteerd hebben, 
 
of jonge duiven die bijv. na een maand afwezigheid terugkeerden van een wedvlucht.  
Nu is het bij deze laatste categorie nog geen doodzonde om zoiets te doen, maar als ik er te 
veel  
heb, is het wel een selectiecriterium. Hetzelfde geldt voor de 2-jarigen. Echter het was een zeer 
 
zwaar seizoen 2005 met bijna alleen maar tegenwind. Het begon al bij de opleervluchten begin 
April.  
Alle vitessevluchten waren bij allemaal met Noordenwind, dan ook nog eens de eerste dagfond 
en de  
3de dagfond (Le Mans) was ook een echte kraker. Dan waren ook allen overnachters vluchten 
met  
tegenwind en/of warm weer. Samengevat dus een zwaar seizoen.  
Verder zijn de late jongen eindelijk weg richting Portugese sferen. Verder heb ik van Chris 
Paauwe uit  
Kruiningen twee plaatjes van late jongen gehad en de afspraak gemaakt in 2006 een koppel 
jongen  
te ruilen uit onze Eijerkamp Overnachters. Deze twee laatjes uit : vader: Daxter x dochter 
Bonfire  
en moeder: Zoon Black Giant x Kld Black Giant ga ik proberen uit te wennen. 
Wanneer U weet waar Asterix, de topduif van de familie Eijerkamp op de overnacht in 2004 
uitkomt,  
kunt U zich voorstellen  waarom ik deze combinatie geweldig vindt.... (zoon Daxter x kld Black 
Giant). 
 
Deze weken staan in het teken van het schoonmaken van het weduwnaarshok en het 
weduwduivinnenhok.  
Als ik dat gehad heb, dan kunnen we de winter redelijk doorkomen.  
Dan ben ik nog op zoek naar een Unikon-systeem. Weet U er eentje te koop, dan hoor ik het 
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graag.  
Het hoeft geen Profi te zijn, het mag ook een medium zijn.  

 
Week 34-38  2005 
 
De vakantie is weer over en het harde leven is weer begonnen. De late jongen bij de vliegers 
zien er geweldig uit. 
7 koppels met totaal dus 14 jongen, blakend gezond en groeien als kool. Op het kweekhok zijn 
de duiven gescheiden 
en zijn er nieuwe rennen aangezet. De kweekmanager, mijn Pa, heeft deze zelf gemaakt en het 
ziet er fantastisch uit.  
De conditie van de kwekers zal er zeker op vooruit gaan.  Ze ruien zich helemaal een slag in de 
rondte.. 
Tijdens de vakantie 3 weken geen duif gezien, alleen de laatste dagen zijn we bij het racehok 
geweest van de Las 
Vegas Classic http://www.vegasclassic.com. 1100 duiven waren daar om 06.00 uur in de 
morgen aan het trainen. 
4 uur lang worden deze duiven aan het trainen gehouden. Al met al een leuke ervaring. 
De duiven zijn weer los geweest en als de late jongen weg zijn, dan ga ik eens naar de selectie 
kijken. Eerst kijken  
wat er bij de jongen doffer en duivin is, en dan eens kijken hoe we uit gaan komen.  

 
Week 33 2005 
 
De late jongen hebben ook Bergen op Zoom overleefd. Ik kwam zaterdag uit Hardinxveld en 
geloofde mijn ogen 
niet dat de duiven gelost waren. Onderweg meer dan mistig, slecht zicht. Toch is de vlucht 
redelijk verlopen. Alleen 
vreemd dat de eerste 14 duiven vallen, dan 5 meter niets, dan weer 3 duiven en dan weer 5 
meter gene duiven. 
We praten hier over 114 km gemiddeld, dus niet over een Tours of Bergerac. Verder vallen deze 
14 duiven op 1 dorp, 
terwijl ze niet bij elkaar zijn ingekorfd. Want de duiven van Barend Valk zijn in Uitgeest dit keer 
de mand in 
gegaan.  
Ik was trouwens in het zuiden van Holland om een nieuwe aanwinst voor het kweekhok op te 
halen. Een Braakhuis 
doffer, waarvan de moeder uit een kleinkind van het Gouden Koppel komt met een beetje Dolle 
en de vader heeft veel  
Braakhuis in de stamboom met een vleugje Slik. Een 3 jarige doffer waar veel te weinig uit 
gehaald is door de  
verkoper omdat hun hart meer bij de dagfond zit. Dus worden alle overnachters verkocht. Uit 
dezelfde lijnen 
heeft Cees van der Laan ook duiven gehaald en heeft hier zeer goede resultaten mee.  
Verder zijn de kwekers flink aan het ruien geslagen. Het van der Wegen koppel heeft nog twee 
jongen liggen,  
maar die gaan aan het einde van de week ook weg. Dan kunnen deze twee ook lekker beginnen 
met ruien.  
 
Halverwege week 35 ga ik lekker 3 weken er tussenuit. Ik denk in week 3 nog wat duiven te 
zien, maar dat weet 
ik niet zeker. Even lekker afkikken en dan weer er tegenaan.  
 
Week 32 2005 
 
De late jongen dus maar in één keer op Meer gezet. De schade valt mee, want 2 hebben het 
niet weten te 
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vinden. De andere 6 hebben dus wel opgelet. Als het even kan moeten deze 6 nog een 2 tal 
keren mee.  
De eerste selectie van de kwekers is erdoor. Dus het is nu afwachten van de latere jongen wat 
doffer en 
wat duivin zal zijn. Op twee na zijn trouwens alle nesten weg bij de kwekers. Deze kunnen nu 
lekker gaan  
ruien.  
De eieren bij de vliegers zijn bijna allemaal gelegd.  Nu ben ik benieuwd of alles bezet is..  Deze 
worden zo 
veel mogelijk los gelaten ,zodat ze lekker kunnen vliegen. De latere jongen hebben op dit 
moment even de 
voorkeur.  
Verder zijn er geen duiven meer doorgekomen.  
Hulde trouwens aan Piet Valk die een bijna onmogelijke uitslag maakt.  
 

Week 31 2005 
 
De week met veel, heel veel regen. De duiven van het vlieghok zijn aan het jagen en willen 
graag naar buiten. 
Tussen de regenbuien door is dat bijna elke dag gelukt. Op het kweekhok ga ik deze week de 
broedhokken sluiten. 
Er zijn nog twee koppels welke eieren of jongen hebben liggen welke nog moeten blijven liggen. 
Deze broedhokken  
blijven open totdat ook deze koppels klaar zijn. 
Ondertussen zal ik de selectie in het kweekhok doorvoeren en de duiven terughalen die bij 
anderen zitten. Dit om een 
goed overzicht te krijgen.   
Deze weken blijf ik mij verbazen over twee zaken binnen onze afdeling welke beide gaan over 
dispensatie. In rayon C 
speelt er een liefhebber met dispensatie. Hij korft in bij zijn vereniging in Heemskerk Rayon B 
en speelt in rayon C. 
Op zich is er niets aan de hand. Anders is het, dat hij met zijn duiven in een andere container 
zit, dan al zijn  
concurrenten. Nu moet U weten, dat de natuurlijke trek langs de kust ligt en dat Rayon C 
midden in Noord-Holland  
ligt. Kijk en dit is nu een stukje concurrentievervalsing ten top. Als je tegen elkaar speelt, dan 
moeten ALLE  
omstandigheden hetzelfde zijn. Ik wil dus ook voorstellen om dit lid te laten meespelen in de 
vereniging waar hij 
inkorft, of hij zal van vereniging moeten veranderen. Het tweede geval in Noord-Holland waar 
dit speelt is in de 
oostelijke rayons. Ook weer iemand die in een ander rayon inkorft, als dat hij speelt en 
vervoerd wordt. Kijk  
concurrentie is prima, maar dan wel eerlijke concurrentie. Vooral met de jonge duivenvluchten 
en vitessevluchten 
telt dit mee.  
Verder deze nog een duivin teruggekregen van Le Mans..... Ze zag er helemaal verwilderd uit. 
De rui was gestopt.  
Er lag een waas over de duif heen. Dus de duif met pillen voorzien tegen het geel en gewassen 
in water met  
afwasmiddel. Laten drogen en de volgende morgen voor het eerst gevoerd. Ze wordt nu weer 
mooi, en het is  
een optie om haar door te houden tot volgend jaar. Ook kwam er een tweejarige doffer van 
Bergerac door.  
Dus nu nog 1 van Bergerac te gaan.  
Voor de natoer heb ik er nog een paar. Een aantal latere jongen die niet met de jonge 
duivenvluchten meekonden. 
Dus deze week nog even enten, en een keertje opleren. We gaan zien of we dit gaan redden. 
Het weer wordt goed 
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morgen, dus ik denk dat het kan. 
 

Week 30 2005 
 
De week van Bergerac. Allereerst de jongen weggebracht naar Pontje Buitenhuizen. Dat heb ik 
deze week twee 
maal gedaan. Nu nog naar de wielerbaan en een keer naar Nieuw-Vennep en dan kunnen ze 
nog drie keer 
met de vereniging mee. Ik hoop er een aantal over te houden voor het volgende jaar. Op 
maandagavond de 
vliegers bij elkaar gezet. Tabakstelen erbij en daarna op dinsdag ingekorfd. Welke gingen er 
mee: De Merel, De 
Casper 760, de 776 Biemans, De kleine Marathon, 3 jaarlingen en een doffer welke 1 week te 
laat kwam van de  
eerste Bordeaux. Op donderdag zag ik al aankomen dat het of vrijdag werd of de zondag los, 
dus alvast lekker 
4 dagen vrij genomen.   
Dus zondag los, en maandagochtend vroeg de melding uit Diep Zuid-Holland. Dus verwacht je 
een snelle, mooie 
vlucht. Vooral na de melding uit Nes aan de Amstel om 08.08 uur. Maar dan duurt het tot 11.30 
totdat Vokko belt. 
Eerste melding... half 12. Ik was toen al 2 DVD's verder.... , Mr and Mrs Smith is een hele leuke 
film, en staarde 
al zo'n 4 uur in de lucht. Toen er na een goed uur 11 waren, ging het nog steeds niet snel. Toen 
rond kwart of drie 
de Casper 760 kwam, had ik reeds de late jongen naar Pontje gebracht en de oude duiven 
lekker laten klapperen. 
En toen deed de klok het niet. Geen piepje, helemaal niets... toen de klok maar op Training 
gezet en de duif op 
deze manier maar geconstateerd. Daar ging dus gelijk mijn posities in de zaan, CC, Afdeling, 
fondclub en bijvoorbeeld 
ook de fondspiegel. Gemeld bij de meldpost en nummer 2 , de Merel kwam er vlak achteraan. 
Dan volgen de  
Eijerkampdoffer, jaarling, de 608, ook een jaarling duivin, de 776 Biemans en de Kleine 
Marathon tot 1700 uur. 
Dus 6 van de 8 en tussendoor ook nog een jaarling van Bordeaux. Bij het uitslaan heeft men de 
duiven wel voor 
het NIC en vereniging geteld, waar ik erg blij mee ben. Overall wordt ik over de 
overnachtvluchten 10e in het NIC, 
wat ik wel een mooie prestatie vind. De twee eersten zitten halverwege de uitslag en de derde 
zit er net aan naast. 
De Casper 760 haalt zijn derde prijs en de Merel ook haar derde dit jaar. Zij staat nu op 7 uit 7 
en de Casper 760 staat 
op 4 op 6. 
Wel blij ben ik met de jaarlingen die het gewoon goed deden. Ook blij met de Casper 760 en de 
Merel. Toch weer 
de vaste duiven die het doen op zo'n rare vlucht...  
Verder ga ik deze winter overwegen om van systeem te wisselen. 1-tje met meer 
mogelijkheden zoals SMS versturen 
e.d. 

 
 
Week 29 2005 
 
Een lege week. Dus geen overnachtvluchten e.d. geen jongen mee. Maar wel de Bergerac 
duiven voorbereiden. 
Eerst heb ik ze vanaf de zondag tot en met de vrijdag op zuivering gehad. Vanaf zaterdag weer 
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gewoon vol voer 
en vanaf zondag de extra pinda's, snoepzaad en maïs. Ik hoop hiermee dat de duiven nog beter 
opkomen met het 
opvoeren. We zullen zien !  Ik heb er denk ik nog een stuk of 6. De eerste drie van Mont de 
Marsan, mijn tweede 
van Montauban, de laatse van de eerste Bordeaux en een jaarling doffer, broer van de 
MeubelSproet, mijn eerste 
op Montauban. Dan zijn er nog twee jaarlingduivinnen, maar deze zijn of redelijk ver in de rui 
waardoor ik ze liever 
volgend jaar maar inspeel. Door het zware jaar komen er bij mij weinig duiven aan 3 keer mee. 
Maar het zij zo, en 
we hebben in ieder geval goede testdata voor de vluchten van volgend jaar. 
 
Verder is er weinig gebeurd op het hok. De voorbereiding voor Bergerac loopt, de late jongen 
worden zo spoedig 
mogelijk opgeleerd. Alleen het weer moet daarvoor wat stabieler worden.  
  
Week 28 2005 
 
Laten we dan maar beginnen met Mont de Marsan. Na overleg met Zuid-Holland weten we dat 
de duiven traag 
komen. Dan belt An van de Peppel op met de 4e en 5e melding in het inkorflokaal om 13.55 en 
14.07. Dan om 
15.08 uur klok ik de Merel, ze kwam weer in een glijvlucht aan en speelt nu 6 op 6 op de 
overnacht. Op 16.34 klok 
ik de Zwarte Casper en om half zeven de Alexis. 2 prijzen van de 6 is wat mager, maar met de 
helft thuis moet 
ik wederom tevreden zijn. Na een week heb ik er 4 van de 6 thuis, en mis mijn 1e en 4e 
getekende nog steeds..... 
In de kampioenschapsstanden sta ik in de ZCC en Rayon nog steeds binnen de 1ste 10 en in de 
afdeling en fondclub 
binnen de eerste 40. 
Woensdags inkorven voor Bordeaux. Uiteindelijk gaan er 11 mee, 7 ouden en 4 jaarlingen. Op 
zaterdag krijg ik al snel 
telefoon van Theo Streefkerk met de vraag hoe het in Noord-Holland is. Ik ga navraag doen, 
terwijl ik weet dat Theo 
bomvroeg zit om 8.10 uur. Deze tijd loopt op mijn  afstand af om 10.45 uur  wat het inmiddels 
al lang geweest is. 
Ik klok om 12.52 uur, de Kleine Marathon voor prijs 8 op de overnacht. Deze zit wederom bij de 
1ste 100 provinciaal. 
Rond half vier krijg ik er twee achter elkaar, de 785 en de Catrijsse-Krancher. Beide hebben 
nog goed prijs. Dan over  
vijven krijg ik in 17 minuten 3 duiven, te weten een jaarling doffer, Black Revenge en Big Red 
Boy. Op Dinsdag komt 
de 03-780 en dan heb ik er 7 van de 11. Nog twee jaarlingen en twee oude doffers.  
 
De jongen zijn nu ver genoeg geweest en ik ga beginnen met het opleren van  latere jongen.  
 
Week 26-27  2005 

Dit zijn drukke tijden. En nog wel in weken dat ik bijna of geen duiven mee heb. Tijdens het 
Barcelona-weekend 
had ik alleen maar jonge duiven mee. In één keer op 160 km en 18 van de 24 thuis op de 
eerste dag. Gedurende  
de week is er geen één duif meer doorgekomen. Wel vreemd van overnachters, maar diegene 
die dit niet kunnen  
wil ik ook geen jaarling van maken. Wel werden er twee duiven dood opgegeven in Hillegom en 
Leiden... 
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Op dinsdag Mont de Marsan ingekorfd. 6 stuks waar ik nu op zit te wachten. Mijn eerste en mijn 
laatste van Bordeaux 
plus de eerste vier van St.Vincent zijn mee. De weersvoorspellingen waren zeg maar gerust 
K.T, maar ze zijn dan toch 
op zondag losgegaan. Jammer van mijn vrije dag, maar beter een goede vlucht op een 
doordeweekse dag dan een  
klote vlucht in het weekend. Afgelopen zaterdag hebben de jongen hun tweede vlucht gehad, 
Strombeek 180km.  
Met een gesloten wolkendek begonnen  21 jongen aan het avontuur. 3 jongen waren ook weer 
klaargestoomd om 
de ploeg aan te vullen. NU zijn er 15 thuis, waarvan volgens mij alle favorieten er weer zijn. IK 
mis er weer 6, maar 
zoals eerder vermeld, liever gewoon thuis dan volgend jaar op weduwschap vroeg weg.  
Woensdag inkorven voor Bordeaux. Daarvoor zitten in principe een 6tal oude duiven klaar plus 
een paar jaarlingen.  
Deze groep heb ik afgelopen zondagmorgen 1 voor 1 gelost op de boulevard in Zandvoort. Om 
de 3 minuten een duif los.  
Vertrektijden opgeschreven en thuis gekeken naar de verschillen. Een jaarlingdoffer vloog alles 
zoek, alsmede de  
Catrijsse-Krancher. We zullen zien op Bordeaux hoe e.e.a. uitvalt. Hoeveel jaarlingen er 
meegaan hangt van het weer 
af. IK kan de ploeg splitsen in Bordeaux en Bergerac of op één van deze vluchten spelen. Even 
kijken naar rui.vorm en weer. 
Verder won Aart Bax de eerste in de Zaan. Na de mededeling dat hij ook de Teurlings 
jeugdcompetitie Vitesse had gewonnen 
was het dus 2x feest bij Aart. Aart gefeliciteerd en pleeg ook even een belletje naar de schenker 
van deze duif. ! 

 
Week 25  2005 

Op Dinsdag de jongen weggebracht naar ja, zeg maar Nieuw Vennep. Ik ga altijd Schiphol 
voorbij, de A44 op en dan 
gelijk de eerste afrit er weer af. Op het eerste zijweggetje aan de rechterkant heb je na de 
nieuwe HSL lijn een  
mooi punt waar je kan lossen. Het was wel warm (25 graden)  maar noord westen wind. Ik mis 
er nu nog 2, waarvan  
dus 1 die ik reeds ergens had opgehaald. Op de woensdag van inkorving voor Montauban 
besloten om 2 oude en 2  
jaarlingen in te korven. Ik vertrouwde het weer niet volledig en dan wil ik niet meer jaarlingen 
hieraan wagen.  
Als oude gaan mee diegene die van Bordeaux ZLU om 20.02 en 22.30 uur thuis kwamen. 
Verder heb ik vrijdag de 
overige jaarlingen gezet op Meer om in beweging te blijven. De jongen gaan mee naar Duffel 
volgende week.  
Op vrijdagavond wist ik zeker dat er in Zuid-Holland duiven zouden gaan vallen. Want om 9.10 
uur lossen met een  
zuiden wind, dan vraag je daarom. En na een telefoontje van Theo bleek dat ook zo te zijn. Dus 
na twaalven slapen 
en om 4.45 uur weer op. Toen regende en onweerde het al een uur of 3 dus verwachtte ik geen 
duiven. In het begin 
van de morgen krijg je dan toch telefoontjes dat die heeft en die ook, en toen bleek dat Ben 
van de P. er reeds 2 had. 
Toen als een flits komt er een duif over de bomen. Ik hing uit het slaapkamerraam en begin 
naar beneden te rennen  
en roep het jaarling duivinnetje binnen. Na de piepjes blijkt zij netaan weer droog te zijn, maar 
wel veel regen gehad 
te hebben. Melding 13 voor deze duivin en ik weer erg blij. 2 Eijerkampen op het vlieghok gezet 
en nu reeds resultaat. 
Deze duivin uit klz Kleine Donkere x dochter Thunderbird x Beauty zag er nog goed uit. Na alle 
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belletjes gedaan te  
hebben, komt om 11.39 uur nummer 2 van Montauban. Deze Biemans doffer was vorig jaar om 
22.30 uur terug uit 
Bordeaux en verdient nu als 2de getekende zijn 1ste overnachtprijs. Ringen en poten onder de 
klei. 
Dan beginnen de Meer gangers thuis te komen en als deze er zijn wordt het stil. Om 16.46 uur 
komt Power Boy 
(eindelijk ??) en dan is 75% weer thuis. 
Zondag nog even de inkorftaken verricht voor Barcelona. Dik 400 duiven vanuit Noord-Holland 
naar de Catalaanse 
hoofdstad. Nu maar hopen dat ze eerder losgaan als de duiven die men nu in Pau aan het 
uitwennen is.  

Week 24  2005 

Allereerst dinsdag ingekorfd voor St.Vincent. Naast de 4 duiven die ik reeds gepland had, heb ik 
de Pau ploeg 
in tweeën gesplitst. De twee duiven van 2001 heb ik bij de St.Vincent ploeg gevoegd en de 
twee tweejarige 
gaan mee richting Montauban. Waarom ?  De vorm van de eerste twee was dermate dat ik deze 
nu wil gebruiken 
en niet op een Pau die eigenlijk nergens voor telt. Op donderdagmiddag de jonge duiven nog 
een keer weggebracht 
richting de Wielerbaan Sloten. Nu moeten ze nog 1 keer weg en dan kunnen ze mee met de 
vereniging. Ik hoop dat 
nog te halen voor as Zaterdag en anders gaan ze een week later mee naar Duffel. Vrijdag 
St.Vincent om 12.00 uur  
los, en het lijkt een zware vlucht te worden. Noord-oosten wind en in Frankrijk warm en bijna 
windstil. We kunnen  
niet anders dan afwachten. 
De hele ochtend op de zaterdag internet in de gaten gehouden voor de eerste meldingen. Rond 
1 uur ben ik echt 
gaan wachten. Mijn zus kwam met de fam, dus de kleine in het bad en de rest in de zon of 
schaduw. Om kwart voor 
drie kwam de melding van de eerste in Noord-Holland. Om drie uur komt er een duif als een 
steen aan. Gaat op het 
puntje zitten van het dak en ik roep de duif. Blijkt het een duif te zijn van Bordeaux (de laatste) 
in plaats van de  
eerste van St.Vincent. Na deze komotie heeft mijn zwager de duiven voor Montauban naar de 
wielerbaan in Sloten 
gebracht. Om even over half zeven komt het bericht van Cliff dat hij er eentje heeft en de 13de 
melding is.  
Zal het nu eindelijk gaan lopen? Om 1/2 10 geven mijn medewachters er de brui aan na een 
lekkere BBQ. Ik ga even 
chillen op bed en Monique blijft wachten. Om even over 10 komt er een duif van de kust af en 
land. Mijn eerste ! 
Alexis meldt zich en is melding 48. Deze duivin is nu de laatste 3 St.Vincents mijn eerste duif. 
Om 22.30 uur even  
een prik halen op de vereniging en toen maar snel naar bed. Om 0500 uur wakker, nog geen 
duif, om 07.10 weer  
wakker en ik weer kijken. Toen waren er 2 bij om 6.15 en 6.20 uur. Als eerste de 01-739 die 
vanaf nu de Gerrit heet. 
Deze Eijerkamp-Muller x van der Wegen doffer was vorig jaar mijn eerste van Bordeaux en 
Perpignan. Om 6.20 komt  
Casper 760. Deze Eijerkamp-Muller x Aarden doffer was er ook weer vroeg. Na deze duiven 
gemeld te hebben, heb ik 
de kwekers gedaan. Het was nog lekker koel dus.... Ik kom terug en om 7.35 heeft de Merel 
zich gemeld. De duivin 
wint prijs 5. Om 14 over 1 komt Big Red Boy aan. ik hoop dat deze er nationaal nog in zit. Dus 
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ik mis er nog 1 en ben  
zeer tevreden over de teamprestatie. Leuk voor de fondspiegel. 
 
Deze week Montauban inkorven, en vrijdag wellicht jonge duiven. 
 
 

Week 23  2005 

Wat een weekeinde. Maar eerst de woensdag. 8 duiven ingekorfd voor Bordeaux. 6 tweejarigen 
en 2 oude  
duivinnen, welke vorig jaar "ontploft" thuis waren gekomen van respectievelijk Pau en 
St.Vincent. Ze herstelden 
moeizaam, maar toch binnen enkele weken leken ze hersteld te zijn. Op donderdag de jonge 
duiven voor het 
eerst opgeleerd vanaf pontje Buitenhuizen. Nu nog twee keer weg en ze kunnen mee naar 
Meer. Ze kwamen 
1 voor 1 over twee dagen gespreid naar huis. Bij de volgende keer inkorven heb ik de nieuwe 
aantallen paraat. 
Er is er eentje opgegeven in Den Helder, welke ik later deze week ga halen.  
dan donderdagavond ingekorfd voor Le Mans. 5 jaarlingen thuisgehouden voor Montauban over 
2 weken. 9 
jaarlingen ingekorfd.  
Op vrijdag ging Bordeaux in ieder geval los met een noordenwind over de hele vlieglijn. De 
verwachtingen waren 
toch redelijk hoog gespannen daar de duiven er prima uitzagen. 
Ik had ze rond 11.00 uur eigenlijk verwacht maar na enkele telefoontjes was dat wat erg vroeg. 
Maar even na  
twaalven meldde Ferry dat Grada een duif gedraaid had en dat ze de 4de melding was. 1ste 
melding Fred en Martijn 
Kramer (top mannen). De duif van Grada was trouwens een halve van Gent, dus... Na de 
melding van An van de  
Peppel met melding 12 begon de spanning te stijgen. Over het voetbalveld kwam een duif 
aangesneld... 1 rondje en 
op de klep,... de Spaanse Vlieg, mijn eerste getekende. Deze doffer heb ik gekregen van 
Carlos-Molina-Espeleta. 
 Als jaarling prijs van Montauban en nu 14de tegen 672 duiven. Deze duif gemeld en na 25 
minuten kwam nummer 2,  
zoon uit klz Black Giant. 30  minuten later nummer 3, de Catrijsse Krancher duivin. weer 30 
minuten later zoon  
Alex maal Greenfield Stud (kld Black Giant) en 2 minuten later de kleine Marathon.  
5 van de 8 in het inkorfcentrum in de prijzen met 14,31,59,107 en 111. De 6de duif zit helaas 
20 minuten te laat. Deze zoon van Klz Shaidani zit er wellicht op andere nivo's nog wel in. 
Nummer 7 kwam zondag- 
morgen en de laatste is er nu, (maandag) nog niet. Met deze vlucht in het achterhoofd ga je 
dan toch wat anders 
wachten op Le Mans.  Want na een dergelijk topresultaat verwacht je wat van Le Mans.  
Maar over Le Mans hebben we het maar niet meer. De winnaars gefeliciteerd maar het was 
geen normale vlucht. 
Ik heb er nu 5 van de 9 thuis en hoop nog op een paar meer. 
Deze week inkorven voor St.Vincent. Ik heb er zeker 4, maar ik zit erover te denken om de Pau 
duiven aan de  
St.Vincent ploeg toe te voegen. De forme zit ook op deze 4 duiven, dus nu hebben ze forme en 
wellicht volgende 
week niet... Ook de jonge duiven wil ik nog een lapje geven en als het even kan 2x. 
Ik hoop volgende week weer uitstekend nieuws te kunnen brengen ! 

 
Week 22  2005 
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De voorbereiding voor het eerste fondavontuur van 2005 zijn in volle gang. Morgen inkorven 
voor Bordeaux. 
Bijna alle 2 jarigen gaan op deze vlucht mee, behalve 2 Pau gangers. Plus heb ik twee 
duivinnen, welke zich 
vorig jaar hadden opgeblazen op voor hun dus te verre vluchten. Deze zijn weer helemaal 
hersteld en nu ga 
ik kijken of dat dus echt zo is. Dus totaal 8 duiven zullen er naar Bordeaux gaan. Allen hebben 
een overnacht- 
ervaring en een tweetal zelfs met prijs als jaarling. De duiven zien er goed uit, en ook de 
overige omstandigheden 
zien er goed uit. Noordenwind, dus in ieder geval een werkvlucht en geen waaivlucht zoals dit 
weekend in  
Afdelingen 7,8,9, 10, 11. 
Verder komend weekend Le Mans. Daarop gaan de jaarlingen mee die niet naar Montauban 
gaan. Ik heb er 5 
uitgezocht voor Montauban, dus gaan er 9 naar Le Mans.  
De jonge duiven hebben we gisteren geënt. Tevens heb ik gisteren het jonge duivenhok 
verbouwd. Ik kon  
een loketkast krijgen welke bijna mijn hele achterwand beslaat, dus dat heb ik gedaan. Oude 
loketkast eruit, 
nieuwe erin en verder wat schapjes e.d. verhangen. De jonge duiven zaten toch in de mand 
voor het enten, 
dus dat kwam goed uit.  
Dus woensdag en donderdag inkorven, zaterdag twee vluchten opwachten en ik hoop 'smiddags 
de jongen 
hun eerste opleertje te geven. Dan zondag de St.Vincent gangers nog even een stukje weg en 
dan is het weer 
de week na week 22.  

Week 21a  2005 

Een mailtje van de importeur van Humusthee. Ik word blijkbaar overal gelezen vandaar denk ik 
onderstaande: 
 
Beste Arjan van Gent, 
 
 Graag wil ik reageren op de tekst op jouw website in week 20. 
Je schrijft daar het volgende: 
 
Na de artikelen in Winning en het officiële persbericht aldaar heb ik het vertrouwen in de importeur en distributeur  
van de Humusthee opgezegd. In het kort hebben ze tegen beter weten in, gewoon ondeugelijke Humusthee  
verkocht welke dus niet werkt tegen bijv. het geel. Men wist van de andere samenstelling af, maar verkocht  
de thee gewoon tijdens de voorjaarsbeurs.  Nu er klachten komen zijn ze wel thuis, maar kan men het ondeugelijke 
produkt ruilen voor het goede.... wat er deze maand weer aan ziet te komen. 
 
De conclusie dat wij tegen beter weten in ondeugdelijke Humusthee zouden hebben verkocht is in strijd met de wat er echt is gebeurd.  
Pas nadat wij veel klachten kregen van duivenhouders in de maand april, zijn wij ons product gaan onderzoeken.  
Op het oog was er namelijk niets aan het product te zien. 
Wij realiseren ons terdege dat duivenhouders gedupeerd zijn door de malaise met het product. 
Maar ook wij zijn de dupe, want ik heb 3.000 liter op voorraad staan die niet verkocht kan worden.  
Jouw bericht op het internet vind ik daarom beneden alle peil en doet absoluut geen recht aan hoe de situatie in werkelijkheid is.  
 
Ik beschouw je als een serieuze duivenhouder die hart heeft voor zijn hobby (website!), maar je berichtgeving over onze Humusthee vind ik  
oneerlijke stemmingmakerij. Wij zijn een serieus bedrijf dat hart heeft voor de producten die wij verkopen (biologisch). Als er dan iets mis gaat,  
is het heel vervelend te zien dat anderen de situatie aangrijpen om je even zwart te maken. 
 
Ik hoop dat je het stuk op je website wilt aanpassen.  
De Humusthee werkt trouwens nog heel goed voor de conditie en darmflora van de duiven.  
Er zijn mensen die er nog steeds bij zweren en al weken achter elkaar eerste vliegen van hun club.  
Maar inderdaad: zoals het vorig seizoen ook Tricho voorkwam, dat blijkt dit seizoen niet zo te zijn.  
Wij doen er alles aan om ons product weer op peil te krijgen. Maar het is een natuurproduct en het moet 3 maanden rijpen.  
Daarom is dit seizoen zakelijk gezien voor ons verloren. En dat is voor ons een bittere pil.  
 
Nogmaals: wij hebben ons product absoluut niet ‘tegen beter weten in’ op de voorjaarsbeurs verkocht. 
En ik hoop in de toekomst met de oude kwaliteit van ons product jouw vertrouwen weer te winnen. 
 
Mocht je hierop willen reageren, dan hoor ik het graag. 
 
Week 21  2005 
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Een heerlijk weekend om de duiven op te wachten. De oude duiven plus een ex-gewonde zaten 
in Peronne,  
en de jaarlingen zaten in Orleans. De ouden kwamen mooi achter elkaar en te laat voor de 
uitslag. De jaarlingen 
deden het prima, drie op tijd voor de prijzen en de overige 10 regelmatig naar huis zonder 
vreemde dingen.  
De ouden hebben nu hun kilometers gehad. Volgende week woensdag gaan de eerste de mand 
in voor Bordeaux 
Noord- en Zuid-Holland. De week erop gaan dan de St.Vincentduiven op hun eerste missie. 
Deze zullen in het  
voorgaande weekend nog een keer een lapje krijgen van een kilometer of 40. Ik hoop deze te 
kunnen combineren 
met een opleertje van de jonge duiven, welke nodig een keer weg moeten. Maar de tijd of het 
weer ontbreekt steeds. 
De jaarlingen gaan naar Le Mans als het weer gunstig is, dus bijv. een zuiden wind. Anders 
gaan ze lekker op een  
midfondvluchtje, want kilometers en ervaring voor een overnachter hebben ze nu voldoende. 
Alleen moeten ze nu 
nog het weduwschap gaan snappen. Er zijn er bij die het reeds snappen, maar het lijkt erop dat 
andere dat 
nog niet doen. 
Verder kreeg ik deze week een duivin terug van Bordeaux vorig jaar. Prima in orde en heeft 
ergens binnen 
gezeten. 2 pennen geruid en chipring verdwenen. Deze zit nu in Quarantaine en na deze 
periode kan ze mooi 
als weduwduivin werken. Ze heeft de geelpil en wormenpil reeds gehad en nu nog even een 
beetje aansterken. 
 
Verder is het laatste jong van het kweekhok gekomen. Ook jongen gehaald op een bon bij de 
combinatie 
Hegedus-Becker. Ik kreeg twee jongen op een enkele bon ! Dank daarvoor !   

 
Week 20  2005 

Geen duiven in de mand betekent geen vrij weekeinde. Wel een veel rustiger weekeinde waarin 
je de tijd zelf 
kan indelen. Ik heb mooi de tijd gehad om de duiven eens goed te bekijken en deze op de 
zondag een lapje 
te geven. Omdat ze nu een week op weduwschap staan, werd het tijd om ze dit weer eens te 
laten weten. 
Dus eerst de duivinnen gelost op 65 km en een kwartier later de doffers. De kopduivinnen 
waren een tweetal  
minuten sneller dan de kopdoffers. Op deze manier hoop ik dat de jaarlingen het weduwschap 
beter oppakken.  
De duivinnen waren thuis voordat ik thuis was en de doffers kwamen.  
De jongen vliegen steeds beter en vormen steeds meer een koppel. De latere willen graag 
meevliegen en vallen 
er ook weer eerder tussenuit.  
Na de artikelen in Winning en het officiële persbericht aldaar heb ik het vertrouwen in de 
importeur en distributeur 
van de Humusthee opgezegd. In het kort hebben ze tegen beter weten in, gewoon ondeugelijke 
Humusthee  
verkocht welke dus niet werkt tegen bijv. het geel. Men wist van de andere samenstelling af, 
maar verkocht  
de thee gewoon tijdens de voorjaarsbeurs.  Nu er klachten komen zijn ze wel thuis, maar kan 
men het ondeugelijke 
produkt ruilen voor het goede.... wat er deze maand weer aan ziet te komen.  
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Week 19  2005 

Inderdaad afgelopen vrijdag het weduwnaarshok helemaal schoongemaakt. Resultaat 1volle 
groene kliko en een  
vuilniszak vol. Daarna heb ik alle jong duiven bekeken. Ik schrijf dan de kleur, de pennenstand 
en het evt. geslacht 
op. Tevens deel ik plusjes en minnetjes uit. Deze info bewaar ik, en later ga ik eens kijken of ik 
gelijk gehad heb. 
Daarna zijn de jongen die bij de vliegers zaten opgehaald en naar Groningen gegaan.  
Ablis ging zaterdag niet los, maar zondag wel. Mijn eerste was redelijk op tijd, alleen moet ik 
dan bijna een 30  
minuten wachten op mijn tweede. Is deze er éénmaal, dan gaat het lopen en heb ik een uur na 
mijn eerste  
18 duiven van de 29. De laatste op zondag komt om 21.15 uur, en op maandag kwamen de 
overige 4. Op  
maandagmorgen heb ik alle duiven even een verplicht bad gegeven in warm water. Uit ervaring 
weet ik dat  
de duiven dit uitermate ontspannend vinden en hierdoor sneller herstellen. De laatste duivin 
was net op tijd  
voor het bad. Deze duivin van 2001 was pas aan haar tweede vlucht bezig, dus van niet naar 
Houdeng en toen  
naar Ablis. Daarna de duiven weer gescheiden en de doffers in het donker gezet. Deze waren zo 
druk dat ik met 
het donker zetten de doffers wat rustiger krijg.  
De jonge duiven zijn toe aan een opleertje. De ouderen worden wat luier en gaan zich nu meer 
als pubers gedragen. 
Ik heb dus reeds 50% zuivering toegevoegd aan het voer. Dit om de jongen wat scherper te 
krijgen. Dat opleertje 
zullen ze deze wel gaan krijgen denk en hoop ik. Verder krijgen de duiven deze week rust. as 
Weekend gaat er  
ook geen duif de mand in. De week erop gaan de jaarlingen naar Orleans en de oude duiven 
naar Peronne. 

 
Week 18  2005 

Ondanks het moederdagweekend gingen de duiven toch nog op zaterdag los. 13.00 uur was het 
magische uur. Doordat 
de angst van uitstel bij mij overheerste, had ik alleen de jaarlingen ingekorfd. Deze kwamen 
redelijk af. De meeste 
hadden wel een buitje regen gehad, waardoor ze er bij thuiskomst slecht uitzagen. Maar de 
jongen, welke nu een week 
op de grond bivakkeren, werden binnen een half uur na thuiskomst gevoerd door de jaarlingen 
en op zondag zagen ze  
er weer een stuk beter uit. Maandag waren ze weer kogelrond. Ik mis echter weer een jaarling 
duivin. Deze is tot op  
heden, woensdag, niet teruggekomen.  
Zondagmorgen heb ik de geslachten voor het eerst gescheiden. Dus officieel is dit de eerste 
week van weduwschap.  
Maar de jongen op de vloer bij de doffers moeten nog tot en met de inkorving van Ablis 
gevoerd worden, want op  
vrijdag worden deze opgehaald door de nieuwe eigenaar. 
 
De jonge duiven beginnen een mooi snel en hoogvliegend koppel te vormen. Deze kunnen als 
het eenmaal redelijk weer  
gaat worden opgeleerd worden. Over een week of zes is de eerste wedvlucht voor de jongen, 
dus wordt het ook  
wel tijd. 
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Het duivinnenhok is inderdaad helemaal weer schoon en compleet opgeleverd. Zondag is het 
betrokken door de  
bewoonsters. 
as Vrijdag is het weduwnaarshok aan de beurt. Dan is de groene kliko weer leeg en kan deze 
weer vol gestort worden  
met de troep uit het weduwnaarshok. De jongen zijn dan ook van de vloer, dus dan kan deze er 
weer tegen tot en met 
het einde van het weduwschapseizoen.  
 
Alle vliegers hebben nu voor het eerst een pilletje gehad tegen het geel. Dit ter voorbereiding 
op een toch zware vlucht van 
490 kilometer. Tevens hadden ze nog niets gehad en na een week of 5 inkorven werd het 
volgens schema eens tijd om  
iets aan het geel te doen. Nu vind ik een kuur van 5 dagen of langer wat te lang en ik wil ze 
toch voor de eerste  
dagfond vlucht ontsmet hebben. Vandaar de pilletjes. Ik heb dit dinsdag 's avonds gedaan, dus 
voor de lossing op  
zaterdag moet het middel gewerkt hebben en de duiven weer hersteld zijn.  
 
Een dezer weken nog een leuk bericht uit de UK gehad. Een duivenliefhebber aldaar had in 
2001 10 jongen uit het  
vlieghok gekocht. Inmiddels hebben meerdere duiven tegen elkaar of met van Loon duiven 
gekruist top 5 prijswinnaars 
gegeven in club en groter verband. Ik krijg nog de juiste gegevens, maar het is toch leuk dat je 
dit te horen krijgt. 
Vooral op vluchten met nose wind en 500 miles doen ze het goed. 

Week 17  2005 

Strephy/Thieu werd het dus in plaats van Houdeng. De duiven kwamen prima af... ik had alleen 
duiven om 39 hoog 
zien trekken en om 43 draait de eerste. Nu bleek Aadje Bax al om 20 gedraaid te hebben en de 
eerste in de vereniging 
te hebben. Top Aad en volgende week de eerste in de Zaan.  
Maar om 1500 uur bij het uitslaan moesten er nog 3 komen, en na het uitslaan nog 1. Deze 
kwam met de jonge duiven 
naar binnen. Alles was mee, ook 2 duivinnen die nog niets gehad hadden. Alleen dus nog een 
gewond geraakte doffer, 
welke ik denk ik met de jonge duivenvluchten ga opleren.   
De oude vliegduiven wil ik volgende week op Quievrain met Brabant 2000 inkorven op 
zaterdagmiddag. Dit als het weer  
het toelaat. Want het is het moederdagweekend. Wat bedoel ik daarmee.... in het 
moederdagweekend worden de  
duivenvluchten 9 van de 10 keer uitgesteld naar de zondag, dus moederdag. 
De jongen op het vlieghok groeien gestaag door. Over een week zal alles wel op de grond 
bivakkeren.  
Met de humusthee ben ik na twee weken dubbele dosis, nu naar een enkele dosis teruggegaan. 
Kijken wat het resultaat 
zal zijn. Ze hebben zondagsmorgen een bad gehad, waarvan zeer gretig gebruik werd gemaakt. 
Deze week nog even het 
duivinnenhok klaar maken voor gebruik. Na het op weduwschap zetten van de oude duiven, 
wordt het weduwnaarshok 
ook weer eens schoongemaakt.   
Bij de jonge duiven zijn de eerste superinteeltjes Klz x Kld Black Giant van het kweekhok 
gekomen. Deze wil ik volgend  
jaar tegen een inteelt Janssenduif van Bert Braspenning zetten uit een broer x zus koppeling 
Super Bristol x de  
Fraulein. 
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Week 16  2005 

Week 16 was weer zo één drukke week. De Noordhollandse Hoogmis op wielergebied de 
internationale Ronde 
van Noord-Holland werd afgelopen zondag verreden. Mijn vrouw en ik zijn zeer nauw betrokken 
bij de organisatie. 
Dus na maanden van voorbereiding eindelijk de ontlading. Een top wielerdag met een 
geweldige wedstrijd. 
 
Op de zaterdag de duiven mee gehad naar Strombeek. Op drie na waren alle duiven mee. 1 
doffer was nog dermate 
geblesseerd dat deze niet mee kon en in de komende weken kan. 2 duivinnen zijn ook niet mee 
geweest omdat zij met 
erg kleine jongen zaten,. welke nog niet geringd waren. De rest van de jongen heb ik in een 
eigen gebouwde  
couveuse gezet. Ik heb mijn duivenbad genomen, kranten onderin, daar bovenop wat 
tabakstelen en daar bovenop 
de jongen. Dan een dekje van de tuinstoelen erover en dit binnen neergezet. Na het inkorven 
kwam ik thuis en het 
broeide helemaal. Ik had natuurlijk wel een spleet voor frisse lucht open gelaten. As vrijdag 
gebruik ik deze kraambak 
nog één keer en dan gaat alles mee naar Houdeng.  

 
Nog even terugkomend op Strombeek. Het leek een makkelijke vlucht te worden maar overal 
hoor je toch nog van  
soms behoorlijke verliezen. Ikzelf mis nog twee duivinnen. 1 op twee grote jongen en 1 welke 
net een nieuwe doffer 
had gevonden. Van beide was de partner weggebleven van een oefenvlucht en zij waren weer 
samen gaan zitten. 

Page 16 of 23De week van Arjan

29-12-2009http://www.van-gent.com/nl/week/week2005.htm

http://www.van-gent.com/nl/week/week2005.htm


Nu had ik nog 1 late duivin welke ik nu in het oude duivenhok heb toegelaten om aan te lopen 
met 1 van de twee  
onke doffers. er is nu 1 broedhok vrij, waarin ik ga proberen het koppel uit het jonge duivenhok 
in te krijgen. Nu  
zitten ze op jongen dus dit is de tijd om het te proberen.  
 
Bij de jongen komen er nog een paar bij en dan is het genoeg. Van het kweekhok en via een 3 
tal bonnen welke ik  
gekocht heb. De jongen vliegen nu in een koppel en dat gaat steeds harder en hoger vliegen. 
Dit ziet er goed uit  
voor de toekomst.  
 
  

Week 15  2005 

De tweede vlucht Duffel was weer een leuke. Zondagmiddag laat teruggebracht naar De Meern 
en daar gelost. Om 
de  5 minuten en dus in 25 minuten 30.000 duiven de lucht in, die met mooi weer werden 
gelost en daarna 
de bewolking in moesten. 's Avonds moest ik nog een jaarling duivinnetje krijgen, welke 
gelukkig maandagmorgen 
present was. Bij het legen van de EC systemen bleek dat er nog redelijk veel duiven weg 
zijn/waren. De vliegers 
hebben bijna allemaal jongen liggen en de eerste heb ik maandagavond geringd. Verder zijn de 
leeneieren van Grada 
qua Bras uit en van de 250 1-tje. De ander wil maar niet uitkomen en zal denk ik ook niet 
uitkomen.   
Afgelopen zaterdag is Jan de Jonghe langs geweest om de duiven voor de PIPA ruil op te halen. 
Voor Marc Brevet 
waren er twee mooie zwarte en voor Jan twee licht krassen. IK ben benieuwd hoe er met deze 
duiven gevaren gaat 
worden. 
Ook ben ik nu begonnen met Humusthee te geven aan de duiven. Dit als experiment. Ik wil 
graag te weten komen of  
dit inderdaad het wonderprodukt is wat men zegt dat het is. De jongen krijgen het 
gecombineerd met Darba-kompleet 
 en de oude nu zo, omdat deze met jongen zitten. Als ze op Weduwschap gaan krijgen ze voor 
Bordeaux een  
weekje Darba kompleet. En dan kijken wat er gaat gebeuren. Krijgen ze inderdaad extra vorm 
of niet. We zullen  
het zien en ik zal het melden. 
Laten we hopen dat het zaterdag a.s. beter duivenweer is. Dan kunnen we in ieder geval de 
duiven een leuk  
lapje geven van 180km.    

Week 14  2005 

De eerste wedvlucht is al weer achter de rug. Zelf zat ik in Drenthe bij de ronde van... dus zijn 
de duiven niet 
mee geweest. Verder vond ik het erg koud. De vliegers zitten op eieren welke deze week uit 
gaan komen. Dus 
het broeden en uitkomen van deze eieren vind ik nu wat belangrijker dan het invliegen met de 
container. In Drenthe 
hebben we zelfs sneeuw gehad, dus ik denk dat de duiven in Noord-Holland veel mazzel hebben 
gehad.  
Op zondag hebben Cliff en ik de duiven naar Hank gebracht. De zon brak door en toen hebben 
wij de duiven  
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gelost. Toch kan je aan de duiven merken dat ze nog niet in topconditie zijn. Deze begint eraan 
te komen, maar 
is er nog niet. Dit hoeft natuurlijk ook niet, maar binnen een week of twee moet dit wel zo zijn. 
Dan moeten de  
trainingen hun vruchten af gaan werpen. As vrijdag gaat de helft van de duiven mee, dus of de 
doffers of de 
duivinnen. Ik denk de doffers, omdat de duivinnen natuurlijk 's nachts op het nest zitten en op 
de jongen kunnen  
letten en voeren. De duivinnen zullen dan zondags weer een toertje maken. De week erop 
kunnen er weer een stel  
meer mee, omdat de jongen dan tussen de 7 en de 10 dagen zullen zijn. Deze zetten we dan 
gewoon even binnen 
bij de verwarming of we laten een aantal oudere duivinnen op de jongen letten en deze ook 
laten voeren. 
De duiven gaan nu van 113 naar 160 en dan naar 180 kilometer.  
Bij de jonge duiven gaat alles naar wens. Deze beginnen een koppel te vormen en duiken zich 
helemaal gek boven  
het voetbalveld van Blauw-Wit. Het zweefcentrum voor de weduwnaars is nu het duikcentrum 
voor de jongen en  
ze maken er gebruik van.  
Op het kweekhok gaat alles ook gewoon door. De PIPA jongen zie er fantastisch uit, dus Marc 
Brevet uit het Zeeuwse 
en Jan de Jonge uit de buurt van Natural krijgen zeer mooie jongen. Ook de andere jongen voor 
oa Ben van de Peppel,  
Cliff en Grada zien er geweldig uit.  
  

Week 12-13  2005 

De week voor Pasen de eerste wielerwedstrijd gehad. Deze juniorenklassieker , de ronde van 
het Lage Land 
is elk jaar weer een leuk evenement. Nu alleen nog 24 april en dan kunnen we ons helemaal 
gaan richten op de duiven. Inmiddels zijn alle eieren op het vlieghok gelegd. 1 jaarlingduivin 
had moeite met 
het tweede ei. Dus ik had er al een tweede kunstei bijgelegd, maar gisteren bleek dus waarom. 
Het ei, of 
wat er voor door moet gaan lag naast de schotel en de duivin weer helemaal opgeknapt. Het 
leek erop of de  
schaal niet hard geworden was. dus de schaal had zich wel gevormd, maar was niet gehard. 
Gelukkig is dit alle 
er wel uitgekomen en niet vast blijven zitten. De duivin werd deze week wat magerder en wat 
"hangerig" m.a.w. 
wilde niet vliegen, bleef in haar broedbak etc. 
Volgende week eens kijken hoe e.e.a. staat met de bevruchting. De duiven vliegen dus sinds de 
16de maart  
regelmatig rond het hok en beginnen nu wat meer los te komen qua spieren. je kan dat zien 
aan de vlieghouding 
en de vorm van het koppel. Het lijkt wel of het koppel wat jageriger is, wat sneller, dichter bij 
elkaar. Net duivinnen 
die aan het trainen zijn. Alleen nu de eieren er zijn, willen de duiven weer snel naar binnen. Met 
een vlag 
probeer ik ze langer in de lucht de houden wat wel lukt. Of ik gebruik een basketbal. Deze is 
goed opgepompt 
en het geluid van de dribbel of stuiter doet ze al vliegen.  
Op het kweekhok zijn de kwekers toe aan de tweede ronde. De eerste jongen daarvan zijn 
reeds gespeend.  
Het koppel Klz x Kld Black Giant heeft reeds 1 koppel bevruchte eieren afgegeven en deze zijn 
reeds overgelegd. 
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Op het jonge duivenhok wordt het dus een drukte van belang. Deze beginnen lekker rond het 
hok te duikelen. 
Verder heb ik weinig nieuws. De oude duiven staan op hun geelkuur, standaard op de eieren en 
verder is 
er weinig nieuws. 

Week 11  2005 

Zo, de vliegers heb ik gisterenavond bij elkaar gelaten. Althans, ik heb eerst de doffers los 
gegooid en daarna 
gelijk de duivinnen. Samen zijn ze in het dofferhok naar binnen gegaan. Er zit nog één koppel 
te veel, dus er  
zijn 17 broedhokken en 18 koppels. De doffer en duivin welke geen koppel zullen gaan vormen 
moeten tussen de 
jongen op het nest zich gaan bewijzen. Totdat er dus een koppel wegraakt, dan kunnen zij het 
broedhok  
innemen. 
Deze duiven mogen dus in principe een vrije koppeling doen, ik let alleen op of er geen broer x 
zus paringen  
voor gaan komen. Vanochtend heb ik een vlugge blik in het hok geworpen en er waren al wat 
duivinnetjes 
bij doffers in het broedhok gekropen. Verder krijgen ze vanmiddag een schotel en morgen 
tabakstelen, welke 
nu liggen voor te weken. Onder in de voerbak heb ik extra grit en roodsteen liggen en ik zorg 
dat dat over de hele  
periode dit zo is.  
De jongen fladderen inmiddels als het kan lekker buiten en beginnen een poging te wagen tot 
vliegen.  
Nu alleen nog de chippers koppelen en het vluchtseizoen kan beginnen ! 

Week 8 - 10  2005 

Inmiddels zijn we weer een paar weken verder. Een bedrijfsuitje naar Praag zat er onder andere 
tussen.  
De ruil van Pipa heb ik eigenhandig omgezet naar twee leveringen... Ahh maar dan kan ik niet 
met de competitie  
meedoen... en dat deed ik toch niet... en twee dagfondduifjes krijgen bij mij toch geen eerlijke 
kans... Dus lever  
ik er nu 4 af richting België en Zeeuws-Vlaanderen.  
 
Verder zitten er nu een jong of 25 in het jonge duivenhok. 17 stuks van het kweekhok, 5 van 
Kweekcentrum de  
GoudenRakkers en 3 van Eijerkamp. Wederom een kleinkind van de Black Giant (klz x dochter), 
een kleinkind van  
de Big Boss en een Aarden duif. 
 
U kunt wel raden waar het kleinkind van de Black Giant naar toe gaat... incl. de Muller duif, als 
deze normaal  
uitgroeit.. met het Aardenduifje wil ik denk ik gaan vliegen.... 
 
Dit weekend ga ik het weduwnaarshok klaar maken voor de koppeling. Dus de broedhokken 
schoonmaken en de  
gazen rekjes voor op de bodem pasmaken. Deze heb ik in Duitsland meegenomen van de beurs 
in Kassel.  
Op deze manier stampen de weduwnaars niet meer in hun eigen stront als ik even geen tijd heb 
om e.e.a. schoon  
te maken. 
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Ik wil rond de helft van de maand alles koppelen (17 koppels), wel is waar een vrije koppeling, 
maar dan  
toch... alles moet gereed zijn en ik wil de duiven zo veel mogelijk de kans geven om in de vrije 
lucht elkaar  
"te beminnen".  
 
Verder weinig nieuws... het wordt eens tijd dat het vliegseizoen gaat beginnen. 

 
  

Week 7  2005 

Zo, eindelijk heb ik er dan weer eentje... een kleinkind van de Black Giant. Nu een exemplaar 
met een beetje inteelt. 
Kleinzoon maal dochter. De kleinzoon komt uit een Zoon van de Kleine Donkere maal Black 
Babe. De dochter komt 
dus uit de Black Giant maal een inteelt naar het 11-je van van Wanroy. Ik moet zeggen het is 
een mooi licht kras 
duivinnetje van 2003. Ik heb haar de Dure Giant gedoopt. Op het moment het ik haar 
gekoppeld aan een laat jong 
uit Big Red Boy x Alexis. Ik wil eens kijken wat voor jongen hier uit gaan komen. Ik heb nu 1 
doffer en 3 duivinnen  
die allen kleinkinderen zijn van de Black Giant.  Allen zitten op het kweekhok. Het is wel wat 
laat voor versterking 
van het kweekhok, maar dit soort duivinnen laat ik liever niet lopen. Een doffer was ook zeer 
welkom geweest, maar 
dat was dit keer niet het geval. Ik mag bij Eijerkamp nog 2 Wanroys ophalen in periode 1, dus 
dan zal ik weer op zoek 
gaan naar die kleinkinderen ! 
Verder worden de vliegdoffers onrustig. Ik had ze zaterdag los en een groot gedeelte heeft 
hiervan enorm geprofiteerd. 
Deze kwamen pas 's middags laat weer naar binnen.  
Tevens heb ik mij ingeschreven bij het initiatief van Wim Brom op Pipa om twee jongen te 
ruilen. Ik moet even kijken  
hoe e.e.a. uitkomt, maar dit zullen zeker jongen uit het kweekhok worden. Van welke koppels, 
nou dat weet ik nog niet. 
Ook weer vergadering gehad. Formulieren ingeleverd en verder weinig nieuws. Alleen het stuk 
van de NPO over het  
aantrekkelijker maken van de duivensport. Daar zitten toch wel wat rare punten in. Zoals de 
eerste overnachtvlucht  
eind mei. Dit is wat vroeg. Laten we nu gewoon het overnachtseizoen laten voor wat het is en 
dit zo laten,  
dan is dit beter voor de duiven en voor de liefhebbers. Tevens het overlappen van de jonge 
duivenvluchten en de  
natoer is wat raar. 
Maar veranderingen moeten er komen. Houd dit in dat we een maand later gaan beginnen met 
de jonge duiven, dan 
houd dit ook in dat we later kunnen beginnen met kweken. 
Natuurlijk moeten we dan zaken aan gaan passen, maar dat is nou eenmaal zo. 
  

Week 5 + 6  2005 

Ik moet zeggen het was wel nodig. Ik heb het jonge duivenhok weer eens helemaal, ik mag nu 
wel zeggen,  
uitgemest. De groene Kliko helemaal vol, plus twee vuilniszakken. het was dus wel nodig..  
De duivinnen hebben in de tussentijd kennis kunnen maken met de doffers in het dofferhok. Op 
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deze manier 
hoop ik dat straks het vrij koppelen wat makkelijker gaat.  
Verder is er nog een doffer uit de kast gekomen bij de duivinnen. Dus ik heb er weer een doffer 
bij... 
Of ik daar blij mee moet zijn, weet ik nog niet. Ik kan nog niet echt kiezen tussen de doffers en 
om er nu  
een paar tussen de jonge duiven te houden, vind ik ook geen top idee. 
 
Verder is de website van Rayon C af en op het internet. www.rayoncnoordholland.nl is de URL. 
Ik heb er reeds 
veel reacties op gehad, waarvan op één na alleen maar positieve reacties. Ach en van die ene 
zal ik mijzelf niet 
te veel aantrekken.  
 
Bij de kwekers gaat alles ook goed. De jongen groeien goed. Voordat de jongen het hok 
betrekken ben ik nog op zoek  
naar enkele stukken triplex of iets dergelijks van ongeveer 30 cm breed en ongeveer een meter 
lang. Als U dat heeft, 
mail of bel mij even ! 

Week 3 + 4  2005 

Inmiddels gaat de tijd weer snel. De weekeindes zijn erg kort. Diverse internetsites moeten 
ontworpen 
worden, de duifjes hebben aandacht nodig en dan nog het normale leven... In het kweekhok 
worden 
inmiddels de eerste jongen grootgebracht. De eerste ronde is redelijk goed geslaagd. Twee 
moeilijke 
duivinnen hebben inmiddels voor de tweede keer gelegd. De eerste keer was niet bevrucht, 
maar daar 
hebben deze dames wel meer last van. Verder heb ik het dofferhok weer eens schoongemaakt. 
Dat gaat 
in de groene kliko zoals die dingen bij ons heten. Deze week kan dan het jonge/duivinnenhok 
aan de beurt 
komen. het is hard nodig, dus wel even een klusje. Als alles een beetje uitkomt, wil ik dan ook 
het plafond  
schoonmaken, maar dat weet ik dus nog niet zeker.  In ieder geval de troep onder de roosters 
uit.. 
Wat ik hiermee combineer is dat de duivinnen lekker bij de doffers mogen. Zij kunnen dan een 
voorbode 
doen op de koppeling. Ik ben toch een uurtje kwijt met het schoonmaken van het 
duivinnenhok. 
 
Verder gebeurt er eigenlijk niets bijzonders op of rond het hok,,, 
  

Week 2  2005 

In week 2 zijn de duiven tijdens het weekend weer eens los geweest. De doffers tijdens mijn 
vrije 
vrijdag en de duivinnen op zaterdag. Ze hadden er echt zin in en je kon zien dat ze een hele tijd 
vast hebben gezeten. Een beetje onwennig doorkliefden zij het luchtruim. 
Op het kweekhok zit alles op eieren. De laatste 2 koppels  
hebben aan partnerruil gedaan. Ik ben daar nou niet echt blij mee, maar we moeten het er 
maar  
mee doen. Ik zal in ieder geval mijn planning aan moeten passen. Ik kan namelijk maar een 
maximaal 
aantal jongen kwijt.... 
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Weer zo'n onbegrijpelijk bericht op het internet. Diefstal bij Kouters en Zn Noordhoek. Enkele 
weken 
na een fondkrant reportage was het raak.....Het wordt eens tijd dat dit soort diefstallen worden  
opgelost. Je hele levenswerk wordt in een uurtje of twee vernietigd...   
 
Zoals U ziet, ben ik dit keer andersom begonnen. Dus week 1 zal bovenaan blijven staan en 
week 
52 zal de laatste worden... ik hoop dat dit bevalt.. 

Week 1  2005 

In de eerste weken van dit nieuwe jaar zijn toch alle ogen gericht op de Tsunami in Azië. 
Mooi vind ik het dat er ook door duivenliefhebbers veel geld wordt ingezameld. Vooral in  
België wordt dit weer zeer goed en positief door de media weergegeven. In diverse TV 
uitzendingen wordt en werd de duivensport positief naar buiten gebracht. Op pipa.be 
en op het weblog van Wiebren van Stralen kunt U deze uitzendingen zien. Alles gaat over 
de duivenveiling van www.pipa.be . Op deze veiling staan reeds meer dan 250 bonnen 
in de verkoop en er wordt door de hele wereld (letterlijk) op geboden. Opbrengst staat  
ruim boven de 65000 euro. 
In Nederland is er op Toppigeons een veiling welke reeds op 20.000 euro staat. 
Het NPO probeert voor het eerst eens alles te centraliseren en te coördineren. Kijken 
waar we terecht komen met deze opzet. Eigenlijk moeten we in een actualiteitenrubriek  
een minuut of 5 zendtijd krijgen ! 

Verder wordt bij mij op het kweekhok de eerste eieren gelegd. De eerste eieren kwamen pas 
na een dag of 10-11, dus dat gaat goed. Ik wil nooit te snel eieren hebben, want dan is de kans 
bevruchting minder. Liever 14 dagen op eieren wachten bij de eerste ronde dan overhaaste en  
onbevruchte eieren. 
Ook dit weekend tentoonstelling gehad. Ten eerste was de vereniging de grote winnaar met een 
goede opbrengst en aanloop. Verder had ik de 2de en 3de oude doffer. Big Red Boy was 2e en 
de 
03-780 was 3de. Na 2400 prijskilometers op Lorris, Montauban en Bergerac vind ik dat toch 
knap  
van Big Red Boy. 

 
  

 
  

 
 
  

  

ze opzet. Eigenlijk moeten we in een actualiteitenrubriek  
een minuut of 5 zendtijd krijgen ! 

Verder wordt bij mij op het kweekhok de eerste eieren gelegd. De eerste eieren kwamen pas 
na een dag of 10-11, dus dat gaat goed. Ik wil nooit te snel eieren hebben, want dan is de kans 
bevruchting minder. Liever 14 dagen op eieren wachten bij de eerste ronde dan overhaaste en  
onbevruchte eieren. 
Ook dit weekend tentoonstelling gehad. Ten eerste was de vereniging de grote winnaar met een 
goede opbrengst en aanloop. Verder had ik de 2de en 3de oude doffer. Big Red Boy was 2e en 
de 
03-780 was 3de. Na 2400 prijskilometers op Lorris, Montauban en Bergerac vind ik dat toch 
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van Big Red Boy. 
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