
De Week van Arjan en zijn duiven 
 
2007 
  

week 50-52 
 
In deze weken heb ik de definitieve koppellijst gemaakt voor het kweekhok. Voor diegene die 
het voor het eerst lezen, ik zet alle duiven in kruising. Dus ik teel niet in, ik doe niet aan 
lijnenteelt. De reden daarvan is dat ik meer resultaat zie in het in kruising zetten van de duiven 
dan in lijnenteelt en als ik een stam zou willen samenstellen ben ik een te lange tijd kwijt 
voordat ik daar de vruchten van kan gaan plukken. Inteelt en lijnenteelt laat ik liever aan 
anderen over, waar ik dan de duiven vandaan haal. Ik ben hiervan 1 keer afgeweken, omdat 
mijn beste kweekduivin reeds 10 jaar is. Van deze duivin heb ik nu 1 inteeltzoon op het 
kweekhok zitten van 2005. Dit is zuiver om deze duivin vast te leggen voordat het einde van 
haar kweekcarriere zal naderen. Van de bij gehaalde batenburgduiven en Cees van der 
Laanduiven heb ik dus alles in kruising staan en dan ook nog eens tegen alle lijnen die ik op de 
hokken heb. Dus de Black Giant kleinkinderen staan allemaal tegen Batenburg, van der Laan en 
Theelen duiven, zodat ik dus eerder een goede combinatie kan vinden. Ik maak meestal een 
lijstje of 4 en kijk dan wat de overeenkomsten zijn tussen deze lijstjes. Het gebeurt vaak dat je 
op het einde duiven gaat overhouden welke dan tot elkaar veroordeelt zijn. Deze duiven 
markeer ik voor mijzelf, dus wanneer een koppeling niet wil lopen, dat ik dan snel kan 
overkoppelen. Want als een koppel binnen een uur of 30 niet wil aanlopen, ben ik erg snel in 
het wisselen van de partner.  
Ik maak deze lijst reeds ongeveer 2 weken voor de kerst, daar mijn vader graag uit wil zoeken 
welke doffer in welk broedhok moet komen. Het kweekhok bestaat uit twee delen, waarbij de 
doffers en duivinnen een kant in bezit hebben tijdens de scheidingsperiode. Hij zoekt dan uit 
waar de duivinnen zaten en waar de doffers zaten. Omdat er elk jaar wordt overgekoppeld, 
moet er ook worden uitgezocht of de oude partners niet in hetzelfde hok zitten...Dit is een 
flinke puzzel maar elk jaar komt het goed. Ook dit jaar moet het lukken daar ik grote 
veranderingen heb doorgevoerd in de samenstelling van het kweekhok. 
De koppeling vindt normaal gesproken plaats tijdens de kerstdagen, alleen bij uitzonderlijke 
weersomstandigheden als vorst stellen we dit uit. Als ik dan koppel, kunnen er makkelijk 2 
ronden uit de kwekers mee op de jonge duivenvluchten. Ik kweek alleen uit mijn kwekers. 
De reden daarvan is dat ik er genoeg heb en dat ik dan ongeveer 2 ronden jongen kwijt kan. 
Als ik ook nog uit mijn vliegers zou gaan kweken, dan kan ik te weinig ronden jongen kwijt.  
De vliegers komen in principe wel op jongen (1 per koppel) maar deze gaan altijd weg en 
komen niet op mijn eigen hok. Wel jammer, want ik hoor regelmatig goede berichten van 
jongen van de vliegers of weer kinderen daaruit. 
 
Op het vlieghok is alles rustig. Dit weekend moet ik nog één afdeling schoonmaken onder de 
roosters en dan zijn we weer bij. Ik heb wel de afdekplaten voor de zijramen groen geschilderd 
en geplaatst. U moet dat zo zien: ik heb een dumohok met schuiframen en naast de 
spoetnikken zijramen. Deze ramen zijn tijdens de winter en het voorseizoen bedekt. Ongeveer 
twee weken voor St.Vincent haal ik bij de oude duiven deze platen weg, zodat de zon meer 
invloed kan hebben op de forme van de duiven. Dit is dus één van de zaken die ik in het 
afgelopen seizoen dus niet gedaan heb........ Ook sla ik de vliegers ongeveer 2x per week een 
dag over met voeren, dit om ze niet te zwaar te laten worden. 
De vliegers koppel ik pas eind maart, dus dat duurt nog een tijdje. Wel zal de doffers en 
duivinnen 1x per maand tot die tijd een dag samen laten zijn, om de koppels te laten vormen. 
De vliegers worden namelijk vrij gekoppeld, en door het in een keer of 3 voor te bereiden zal 
de koppeling soepeler verlopen. 
 
Het eenhoksracekoppel vind mekaar wel aardig, maar heeft nog geen zin in nestjes en eieren. 
Ik ga ze weer uit elkaar halen en bij warmer weer wederom proberen. Ze waren totaal niet 
bijgelicht en werden tijdens de koude periode valk na Sinterklaas gekoppeld. Ze waren er 
blijkbaar niet klaar voor.  
 
Afsluitend wens ik iedereen goede kerstdagen en een gezond en vliegenswaardig 2008. Tevens 
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wens ik de overnachtspelers onder u een 2de nationaal toe sector 2 en voor diegene buiten 
Sector 2 een 1e nationaal.....;-) 
 

week 48-49 
 
Deze weken worden de eerste koppellijstjes al weer gemaakt. Ik koppel alle duiven op duiven 
waar ze nog nooit op gestaan hebben. Verder zet ik alles in kruising, en zoals dit jaar in zoveel 
mogelijke manieren. Dus de nieuwe Batenburglijnen worden op verschillende manieren 
gekoppeld, dus met Black Giant lijnen, Theelenlijnen en de overige lijnen. 
Ook worden deze weken gebruikt om op het kweekhok een parathyfuskuur van de Weerd te 
geven van ongeveer 14 dagen. Hierna een vitaminestoot, zodat ze er weer tegen kunnen. 
Koppeling is gepland zo rond de kerst, als het weer een beetje meezit. Anders wachten we 
gewoon een paar dagen.  
Door de drastische ingreep in het kweekhok dit jaar, zullen er veel nieuwe combinaties 
ontstaan. We zullen zien wat dit allemaal te weeg gaat brengen.  
Op het vlieghok zal ik ook de parathyfuskuur uitvoeren, maar dan zo rond eind januari.  
 
Er staan op gps-auctions.com trouwens nog 2 kleindochters van Black Giant te koop onder de 
vipveilingen. Deze twee staan hierop, omdat ik gewoon te veel Black Giant kleinkinderen had 
(11 op 13 koppels) zodat er te weinig variatie op het kweekhok zat. Ook een jong batenburg-
Overwater duivinnetje, omdat ik gewoon teveel duivinnen had en van deze heb ik ook nog een 
zuster lopen. Verder duiven welke ik niet bij mijn lijnen vond passen, zoals een VandenAbeele 
duivin, een Muller doffer en een Kleinkind van Blokje x Brive van First Prize Pigeons.  
 
Op het vlieghok zitten de duivinnen inmiddels in hun eigen hok, maar nu met een ren ervoor. 
Opvallend is hoelang ze buitenzitten en vooral in welke weersomstandigheden. Afgelopen 
weekend met die harde regen en wind zaten ze gewoon buiten. Ze zien er super uit, dus het 
zal vast goed voor ze zijn. Ze zijn bijna allemaal aan de laatste pen toe, dus dat moet allemaal 
goed komen.  
As Vrijdag eindelijk overleg over de tentoonstelling in onze vereniging. Ik schrijf altijd voor de 
keurmeester, wat ik altijd een leuk werkje vind. Vooral het verschil tussen keurmeesters en hun 
gedrag. Er zijn er bij die willen graag binnen een uur 120 duiven gedaan hebben en er zijn er 
bij die vlak voor opening 's middags pas klaar zijn. Het is altijd weer een gezellige bijeenkomst 
waar de vereniging meestal ook nog iets aan overhoud. Wij moeten van onze huidige plek weg, 
dus het spekken van de bankrekening is altijd nuttig.  
 
Volgende week een weekje vrij, dus in deze week gaan we allerlei kleine klusjes doen. Ik wil de 
hokken weer eens grondig schoonmaken, ik moet nog wat bezoekjes afleggen en nog wat 
andere kleine dingen doen. Dus al met al wordt de week wel weer gevuld.  
Voor wie gaat koppelen of net heeft gekoppeld, ik hoop dat u heeft bijgelicht, en niet te zwaar 
heeft opgevoerd. En natuurlijk veel succes. Let op bij het loslaten van de duiven vanaf 
volgende week op rondlopend jeugdig volk met vuurwerk. Verder koppelt een koppel niet 
meteen en u heeft er meerdere, wissel de duiven, want dwangmatig koppelen levert meestal 
alleen maar elende en stuk gehakte koppen op.... Er is liefde nodig voor mooie jongen... 
 
Week 45-47 
 
De wintertijd is altijd een tijd waarin ik de duiven door de weeks met licht moet verzorgen. 
Verzorgen betekent dan meestal voeren en het water checken. Ik heb in de afdelingen voor de 
doffers en late jongen van die zelfvullers staan en in de afdeling voor de duivinnen 
noodgedwongen een normale drinkpan. De reden hiervoor is gewoon luiheid oM niet elke dag 
water te hoeven vullen. Tevens heb ik dan meer tijd voor het voeren. Wel zorg ik ervoor dat ze 
elke week minstens 1 keer een mengsel krijgen van : Emmer van Patagoon vitaminen en 
mineralen, onkruidzaad en grit. Ik koop dan een emmer van de Patagoon en maak hiervan 
ongeveer 3 nieuwe met 5kg onkruidzaad en grit. Dit mengsel gaat onder in de voerbak en als 
dit op is, gaat er gewoon nieuw in. Tevens maak ik minimaal 1 keer per week het voer vettig 
met olie en dan gaat er Biergist van Natural overheen. Waarom van Natural? Heel eenvoudig, 
Biergist is biergist dus dit is het voordeligste wat ik krijgen kan. Ook doe ik er nog 
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vitaminenpoeder overheen, van die roze zoetig ruikende poeder. 
 
De late jongen gaan zo veel mogelijk los. Meestal dus in het weekend en dan mogen ze een 
aantal uren gewoon buiten zijn. Zelf mogen ze kiezen of ze weer naar binnen gaan. Op deze 
manier hoop ik dat ze zichzelf in de nabijheid van hun hok opleren. Eind januari/begin februari 
ga ik ze opleren en veel meenemen naar mijn werk in Amstelveen. Dit is ongeveer 25 kilometer 
hemelsbreed dus een mooi stukje. 
 
Het kweekhok is versterkt met twee plaatjes van duivinnen van Cees van der Laan. Al zijn 
goede lijnen zitten in deze twee dames, dus ik verwacht er wel wat van. Ook heeft Johonnes 
uit Holwerd een mooi koppel jonge duiven gebracht. Deze waren als een soort garantie van 
twee gestorven jongen. Vooral de duivin vind ik een plaatje, de doffer vind ik wat diep, maar 
we gaan zien wat ze voortbrengen in het kweekhok. Verder gaat nog 1 keer de kam door de 
duiven op het kweekhok. Oorzaken zijn simpel, het aantal koppels moet gewoon omlaag, daar 
de vorm en de grootte van het kweekhok onzeker is. Mijn ouders willen gaan verhuizen en 
weten nog niet waar ze naar toe gaan. Ik wil dus wat voorbereidend werk doen en gewoon het 
aantal koppels nog wat meer verminderen. 
 
Verder vliegt de tijd om en zitten we zo weer aan de kerstdis. Daarom heb ik Parastop besteld 
voor de kwekers. Deze kuur krijgen ze 14 dagen en dan moeten ze klaar zijn voor de kweek.  
 
Voor de rest kan ik de koerierfilm nummer 80 aanraden. Deze gaat over Team Eijerkamp en 
daarin zijn toch een aantal interessante zaken te zien en te horen. Ze gaan kijken bij de familie 
tijdens zwarte zaterdag (Munchen, Linz, en andere Duitslandvluchten), door de week en met 
Chantilly jonge duiven (ik denk de nationaal Orleans vlucht).  
Vooral over het verzuren van water, training, voeren en het nonnensysteem. Zeer interessant. 
 
Qua voer krijgen ze gewoon Power-rui van GPS, een mooi divers voer waar ze alles uit zouden 
moeten kunnen halen. Verder minimaal 1x per week een bad, meestal in het weekend.  
 
Week 41-44 
 
Deze weken zijn werkelijk omgevlogen. Toch zijn er veel dingen gepasseerd. De duiven hebben 
nu hun dek wel geruid. Verder heeft de orni-kuur geholpen en zijn er verder geen dode duiven 
meer te betreuren geweest gelukkig.  
Onder de oude vliegduiven heeft de selectie plaatsgevonden. Er zijn er een aantal uitgegaan 
welke nog niets gedaan hadden of waarvan het vertrouwen dermate naar een dieptepunt is 
gezakt, dat ik er liever een jaarling voor in de plaats zet. Ook de jonge duiven zijn 
uitgeselecteerd. Ik doe dit niet graag, maar ik had dermate veel jonge doffers, dat ik de kam er 
toch maar doorheen gehaald heb. 
De ren heb ik opgehaald en opgehangen. Inmiddels zijn de trengels ook geïnstalleerd en nu ik 
deze woorden aan de digitale wereld toevertrouw, zijn de late jongen los en moeten ze door de 
nieuwe ingang weer naar binnen. Ik ben benieuwd of dat ook gaat lukken.  
Verder gaat op het kweekhok nog éénmaal de kam door de duiven. Dit zal in de komende 
weken zijn beslag gaan krijgen. Ik wil eigenlijk naar minder koppels, dus zullen er nog een paar 
heren en dames ruimte moeten maken.  
Voor de diverse éénhoksraces heb ik een Vandenabeele doffer gekocht. Ook heb ik er voor de 
zekerheid een Vandenabeele duivin bij, maar eigenlijk wil ik deze doffer kruizen met een mooie 
schimmelduivin. We gaan kijken of dat nog gaat lukken voor de kweek.  
Verder moet ik zeggen dat het op duivengebied redelijk rustig begint te worden.  
Volgende week wellicht nog even naar Rosmalen, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ga liever 
naar de voorjaarsbeurs. Helemaal naar Brabant voor een uurtje beurs vind ik wat te gortig 
worden. Het zou leuk zijn als deze beurs wat centraler in Nederland gehouden zou worden. 
 
Verder heb ik het vluchtprogramma 2008 op de site staan, weer een overnachtvlucht erbij en 
verder niets spannends. 
 
Week 39 en 40 
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Vorige week maandag toch maar even naar Kockengen gereden omdat één van de apart 
zittende jongen weer begon met de ogen te knipperen, bol zitten e.d. Ik was dit zat en was 
rond 8-ten bij dokter Hans. Binnen 1 blik zag hij wat er aan de hand was en na een 
keeluitstrijkje was het duidelijk. Het herpesvirus had toegeslagen. Hoe ik er aan kom is een 
vraag maar vooral hoe kom je eraf. Met een flesje Baytrill en ornithose kuur Rood ging ik de 
deur weer uit.  
Het herpesvirus is dus moeilijk tot niet te bestrijden. Alleen komt het Herpesvirus niet alleen. 
Vandaar de kombi Baytrill- en Orni-rood. Baytrill in de bek druppelen en orni-rood door het 
water. Ik moet zeggen, het lijkt erop, ik klop nu even af, dat er een grote verbetering van 
conditie en eetlust plaatsvindt. Zelfs het jong wat redelijk ver heen was, eet weer en heeft de 
ogen weer open. Deze zit helemaal apart in de schuur.  
Ik heb wel gelijk oud en jong op een orni-kuur gezet. Na 8 dagen heb ik deze bij de oude 
duiven vervangen door Thee van Colombine met muitzaadthee. Bij de jongen moet ik toevallig 
vandaag het water wisselen en dan krijgen ze nog 1 keer een orni-kuur. Voor de duidelijkheid, 
ik heb in de hokken van die snelvullers staan, dus dat is dan voor een dag of 4 genoeg. Ik heb 
dit gedurende de winter in de hokken, daar ik niet altijd op tijd thuis kan zijn om de duiven te 
voeren en water te geven. Nu kan mijn vrouw de duiven wel voeren, dus dat komt dan wel 
goed. 
Verder ben ik deze weken bij Sjaak geweest om een bonnetje te verzilveren. Sjaak uit 
Nijemirdum is al een oud contact uit de tijd bij zijn vorige werkgever. Hij heeft volgens mij een 
zeer vernieuwende methode van duiven houden en hij heeft daar de ruimte om dit te 
verwezelijken. Op mijn 6 meter is dat helaas niet mogelijk, maar bij hem op een meter of 50 
kan het makkelijk. Erg interessant allemaal en elk bezoek heeft zijn leermomenten.  
Bij de oude duiven heb ik de nesten verwijderd en de broedhokken op 1/2 gezet. Dit om de rui 
te bevorderen. Vandaar ook de extra Eucaliptabrouwkunsten die nu in de drinkersbak zitten.  
De jongen ruien rustig verder en sommigen worden weer mooi. Wat mij wel opvalt is dat de 
jongen blijven vliegen en trainen. Het wordt wel minder qua tijd, maar het enthousiasme is erg 
hoog.  
Ook is de ren voor het weduwduivinnenhok klaar. Ik moet deze alleen nog ophalen.  
Ook het Trespa voor mijn klep is inmiddels daar, dus als ik even tijd heb tussen alle 
werkzaamheden door, kan ik de nieuwe klep gaan zagen en monteren.  
Op het kweekhok is alles gescheiden. De duiven vallen daar lekker in de rui en dat is goed om 
te zien en horen. De definitieve selectie daar nadert zijn hoogtepunt. Zo half december zal ik 
nogmaals de selectie bekijken en definitief doorvoeren. Ik wil eind november een 
paratyphuskuur geven. 
 
Week 37-38 
  
De week van terugkomst van vakantie is het altijd weer even wennen aan de dagelijkse 
routine. Ook voor de duiven is dit het geval. Tijdens de vakantie komen de duiven niet los en 
nu na twee weken zijn er een aantal bij die weer moeten wennen aan het regelmatig 
rondvliegen.  
Vlak voor mijn vakantie heb ik wat jongen gehad van Vokko van Paradise Pigeons. Ook bij Ben 
van de Peppel kwamen twee jongen weg. Ik had deze jongen apart gezet bij de 
Friese Batenburgers in het duvinnenhok. Tijdens mijn vakantie was er wat Coli geopenbaard bij 
deze jongen en mijn vader had het kuurtje in de koelkast gevonden voor deze 
omstandigheden. Ik heb elk seizoen een potje klaar staan voor het geval dat. Nu moet ik e.e.a. 
afkloppen, maar sinds ik appelazijn toevoeg aan het drinkwater bij de jongen heb ik geen last 
meer van Coli. Maar voor de vakantie was de appelazijn op en ik had vergeten nieuwe te halen. 
Prompt toen ik dus thuis kwam 1 dood jong en de coli kuur over de helft op. Ik heb de kuur 
afgemaakt, zoals elke huisarts dat ook tegen de patient zegt.. De jongen weer op normaal 
water en na een week een tweede slachtoffer. Ik hoopte op toeval maar na nummer 3 had ik 
zo iets, weer maar even een kuurtje. Dus even langs de medicijnman en nu na een aantal 
dagen kijken de jongen mij weer blij aan. De jongen die over zijn, zijn inmiddels ook 
uitgewend, dus dat is uiteindelijk ook weer ok.  
Ik ga deze jongen goed uitwennen en deze winter opleren. Er komen er nog drie bij en dan is 
het een mooi aantal. Ik heb er denk ik een stuk of 15. Deze gaan straks dus regelmatig los uit 
het duivinnenhok en mogen dan overdag rondvliegen en trainen. Ik zal zorgen dat ze weer 
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naar binnen kunnen en na de training kunnen eten. Bij mooi weer ga ik ze vanaf februari 
opleren en dan zullen we zien welke overblijven. 
  
Wel ga één dezer dagen de eerste selectie doorvoeren. Bij de jongen zullen we kijken wat 
doffer en duivin is. Ik heb vooral veel duivinnen nodig, dus bij de ouden moeten er vooral 
doffers het veld gaan ruimen. Ik heb liever een jonge doffer dan een minder presterende oude 
doffer. Na de selectie zullen de geslachten gescheiden worden. Op deze manier hoop ik dat de 
rui goed en snel zal invallen. 
  
Sinds een tijdje verkopen ze bij ons ook het GPS voer. Ze hebben nu een powerrui mengeling 
welke de duiven nu dagelijks krijgen. Verder heb ik een mengsel gemaakt van de emmer van 
Patagoon met mineralen e.d., onkruidzaad, powermix van Peter en Fred. Deze mix krijgen de 
duiven meerdere keren per week. Ik hoop dat ze daar de mineralen uit kunnen halen die ze 
nodig hebben. 
  
Verder gebeurt er weinig hier in West-Knollendam. Straks als de tijd weer naar wintertijd gaat 
zal het alleen maar soberder worden. De duiven gaan dan alleen los in het weekend en op 
dagen dat ik vrij ben. De late jongen gaan we zoveel mogelijk los. 
  
Op het kweekhok worden de duiven gescheiden. Ze zijn al minder actief en druk bezig met de 
rui. De automatische voerbakken zijn daar een uitkomst. De duiven moeten alles eten en ze 
eten dus ook alles. Uit normale voerbakken werd er in sommige tijden geen mais gegeten en 
werden deze per kilo's weggegooid. Nu eten de duiven echt bijna alles op. 
Deze kwekers worden met de kerstdagen weer voorgesteld aan hun nieuwe partner.  
  
De jongen welke ingevlogen zijn, beginnen hun nieuwe winterse pak te tonen. Dus deze week, 
tijdens de selectie zullen de duiven gelijk een druppel krijgen tegen ongedierte. We hebben ze 
dan toch allemaal in de hand. Gelijk kunnen we dan, als het nodig is, bijsturen qua voeding, 
medicijnen of andere zaken.  

Week 34-36 

 Deze twee weken lekker op vakantie in het diepe zuiden van Frankrijk. De weg naar onze 
vakantiebestemmingen was er één voor mij met veel herkenning. Meer, Peronne, Compiegne, 
Pont St Maxence, Ablis, Chantilly, Orleans, Vierzon,Tulle, Cahors, Brive, Montauban, Loudes, 
Perpignan, Pau waren onder andere de plaatsen die op de borden verschenen. De heenreis 
verliep lekker vlot en in 13 uur waren we op de bestemming in de Ariège.  

 Dit soort weken gebruik ik altijd om het afgelopen seizoen te evalueren en na te denken wat 
er veranderd moet worden of welke veranderingen teruggedraaid moeten worden.  Tevens 
wordt er dus nagedacht over het volgende jaar. Dit doe ik dus nu lekker op het terras van onze 
bungalow onder het genot van een lekker 25+ graden in de schaduw en een wit wijntje. 

 Ik heb dit jaar een aantal zaken anders gedaan dan anders. Er zijn dingen bij die met gemak 
erin geslopen zijn, en er zijn dingen die bewust anders zijn gegaan. Laten we bij het begin 
beginnen. Het vorig jaar heb ik alle oude en jongen en bij elkaar gehad in het jonge duivenhok. 
Ik dacht dat dat beter was, omdat ze dan een ren, dus buitenlucht tot hun beschikking hadden. 
Tevens makkelijker voor de verzorging tijdens mijn vakantie in december. Pas begin januari 
gescheiden en half maart gekoppeld. Geen jongen groot laten brengen (normaal wel) en twee 
maal laten broeden met 10 dagen ertussen.  Dan heb ik ook nog, zoals u op de foto’s kunt 
zien, extra ramen aan de voorkant. Normaal had ik deze in het voorjaar, tot twee weken voor 
St.Vincent afgeschermd. Nu heb ik dat niet gedaan.... 

Ik wil de hokken nu elke 12 weken gaan schoonmaken, dus elke 3 maanden. Dat heb ik nu niet 
gedaan en ik denk dat dat fout is.... tevens wil de broedhokken meer schoon gaan maken.  

 Dit zijn, achteraf gezien allemaal zaken die de forme en de gehechtheid aan het hok kunnen 
beïnvloeden.  Ook heb ik dingen goed gedaan. Ik heb de duiven tegen Paratyphus gekuurd in 
de winter en verder de late jongen veel los gehad en opgeleerd. Daar heb ik wel profijt van 
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gehad.  

Ook heb ik dit jaar releatief veel duivinnen verloren. Een gedeelte was te wijten aan kwaliteit 
en een gedeelte was te wijten aan bovenstaande veranderingen EN te weinig aandacht. Ik ga 
dus meer aandacht geven aan de duivinnen. Ik wil een ren aan het duivinnenhok hebben, met 
een klep. Dan kunnen ze en buiten zitten, uitvliegen en weer binnenkomen op dit hok en 
eventueel geconstateerd worden op dat hok. Ik had een mooie ren gezien, maar dat ging 
helaas niet door. Ik ben dus nog op zoek.  

 Verder had ik reeds de conclusie getrokken dat ik te veel op 1 paard gewed heb de afgelopen 
jaren. Op  mijn relatief kleine kweekhok bestond bijna 50% van de duiven uit kleinkinderen van 
Black Giant. Verder heb ik daardoor andere soorten ontzien of geen kans gegeven. Nu heb ik 
reeds fanatiek gesnoeid op het kweekhok en ben nog niet helemaal klaar. Ik heb reeds een 
koppel Theelenduiven toegevoegd van Hok Kuiper. Verder heb ik van mijn freund Stephan een 
broer gekregen van de 2e nationaal Pau van Duitsland 2004. Deze blauwe doffer lijkt een 
versterking op het kweekhok. Dan heb ik een aantal Batenburgduiven bijgehaald. 2 in Hoek van 
Holland en een 5-tal in Ferwerd. Ook nog twee in Buitenpost, maar daar ga ik mee vliegen. Van 
deze 7 wil ik er 5 plaatsen op het kweekhok en 2 uitlenen. Eén en ander zal afhangen van het 
geslacht van deze duiven.  Dan had ik vorig jaar al twee duiven van Cees van der Laan 
toegevoegd. 1 was er koppelbaar en ééntje nog niet, dus die laatste gaat ook er vol tegenaan. 
Ik wil dit regiment ook wat groter hebben. Tevens wil ik proberen een koppeltje of twee te 
minderen op het kweekhok, zodat het rendement per koppel groter wordt.  

 Verder moet ik de valplank van de weduwnaars vervangen. Deze is rot en valt er bijna af. 
Deze moet ik van Trespa maken.. De Unikonplanken zitten er wel goed onder, dus dat systeem 
van planken onder de valplank wil ik houden.  

 Qua voeren e.d. ben ik er nog niet helemaal uit. Deze winter veel zuivering en snoepzaad 
tijdens de rui als deze groot en deels over is, gaan we terug naar zeer mager voer.  Ik zal eerst 
even moeten kijken of de duiven nu begonnen zijn met ruien. 

 Dan ben ik nog op zoek naar een goede stofzuiger voor het duivenhok. Heeft u een goede, 
laat het mij weten. 

 Ik wil eigenlijk eerst zo snel mogelijk weten wat doffer en duivin is. Dan kan ik een eerste 
selectie gaan maken. Dan heb ik een aantal duiven welke ik deze winter ga opleren. Dit zijn er 
een stuk of 15 denk ik. Deze wil ik dus in het duivinnenhok doen, dus de  nieuwe ren moet er 
redelijk snel komen. 

 Ik denk dat ik zo wel redelijk compleet ben geweest. Het is een vorm van blootgeven die ik 
vaak toch niet doe, maar ik hoop dat u als lezer er wellicht ook iets aan hebt.  

 Als laatste heb ik nog wel een tip.... ik hoor veel liefhebbers dat ze volgend jaar nieuw soort 
willen inbrengen.... dan roep ik gelijk .... waarom volgend jaar en niet nu?  Men antwoord dan 
dat late jongen dom zijn en dat ze er niets mee kunnen.  Ik zeg dan altijd... als je nu naar een 
goed spelend liefhebber toegaat en daar de laatste eieren of jongen van de goede vliegers 
vraagt, zal je deze voor een relatief laag bedrag of zelfs gratis kunnen krijgen. Neem er 6 of 8, 
maak daar 3 of 4 koppels van of liever laat de liefhebber waar ze vandaan komen koppelen. Je 
hebt er volgend jaar jongen van welke gelijk  getest kunnen worden. Of koppel de aanwinsten 
tegen je beste vliegers/kwekers... dan weet je snel genoeg of het soort beter is en vooral bij je 
past.... 

 Week 32+33 
 
Helaas door drukte ben ik nu pas in staat om de week te schrijven. Op de vrijdag naar 
Friesland geweest voor versterkingen op het kweekhok. Allemaal Batenburg-Witbuik dynastie 
exemplaren. Uit een kweekkoppel van 12 jaar, uit een zoon van de 3e nationaal St.Vincent en 
uit een halfbroer van deze duif. Eerst zullen ze moeten opgroeien en dan kijken we of ze 
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richting kweekhok kunnen.  
 
Daarna op zaterdag twee vluchten. We moeten dus beginnen met Montauban en de jonge 
duiven vlucht. Over Montauban kan ik heel kort zijn eigenlijk..... Het concours sluit hier in 
Noord-Holland om 18.30 uur ongeveer en dan heb ik nog geen veer. De volgende morgen in 
een uur tijd vallen er tussen 81.18 en 9.30 uur 4 duiven van de 8. Nummer 5 wordt diezelfde 
maandag opgegeven in Nieuw-Vennep... moe maar niet extreem mager, en de 6 komt op 
dinsdag... Ik mis er dus nog twee, een jaarling en een 5 jarige zeer ervaren duif. Een doffer die 
met zware omstandigheden vaak in de prijzen heeft gezeten. Nu op een jong van 10 dagen 
heeft hij de reis niet afgemaakt.....Terwijl het een duif is die de zware omstandigheden niet 
schuwde.... wel jammer want hij stond eigenlijk op de planning voor Barcelona volgend jaar. 
het enige wat opviel bij de duiven die thuis kwamen is dat ze allemaal, zonder uitzondering, 
toch pennen hadden gegooid in de mand... Jammer maar ja...  

  
De jongen verliep boven verwachting. In Meer werden 30000 duiven gelijk gelost dus voor de 
jongen een goede ervaring. Deze kwamen goed achter elkaar en individueel thuis en om 1500 
uur kon de klep dicht. 
In de week volgend op dit weekend alleen ingekorfd voor Bergen Op Zoom natoer. Alle jongen 
weer mee, en weer alles thuis. Ze eerste drie hadden zelfs hun prijsje gepakt in het concours, 
als ze daarin hadden meegedraaid. Ik twijfelde eigenlijk nog aan eengoede afloop, daar ik deze 
week de jongen nauwelijks los heb gehad. Slechts 2 keer hebben ze kunnen vliegen. Dit door 
een tripje naar de UK en een servercrash op mijn werk. Dit nam wat tijd in beslag dus... 
 
De hokken zijn inmiddels vakantieklaar. Afgelopen zondag het jongenhok gedaan. Het was wat 
aan de late kant, want de mest kwam al boven de roosters uit. Dus was het een klus van toch 
1,5 uur. De weduwnaars had ik al een tweetal weken terug gedaan en het hok van de 
weduwduivinnen was al een week of vier schoon. De roosters gaan eruit, de bodem wordt 
schoongemaakt, nieuwe kranten erin, roosters er weer overheen. Dan chloor in de plantenspuit 
en deze in het hok leegspuiten. Dan de duiven er weer in en een Koudijs rookblok erin. Ook de 
pannen worden aan de binnenkant afgestoft. Als ik het in huis heb, gaan er trouwens, vooral 
voor de herfst en winter, een paar handen vloerdekkorrel over de kranten heen. De roosters 
liggen op balkjes van 2 bij 3-tjes en dan met de hoge kant omhoog. Dus ongeveer 4x per jaar 
moet ik het hok schoonmaken.  
 
Volgende week gaan we twee weken op vakantie. De reis langs ongeveer een 20 tal 
lossingsplaatsen gaan we heen en terug doen, dus onderweg genoeg bekende namen te zien 
op de borden. In deze weken dus geen week, maar daar zal normaal gesproken weinig 
gebeuren. 
  
Week 31 
  
Voor mij een relatief rustige week. Op dinsdag kwam er een jaarling terug van Steyregg. Ik had 
mijn oude duiven losgelaten en was daarna even weg. Toen ik terugkwam lag de doffer in zijn 
broedschaal te slapen. Dat ik hem wakker maakte, toonde hij zijn felheid voor zijn broedhok. 
Hij zag er nog fris uit en was niet veel gewicht kwijt. Mooi dat hij er weer is.. Op donderdag 
kwam Galileo thuis. Deze doffer was ook nog "onderweg" van Steyregg. Ook hij zag er goed uit 
en was nog zeer monter. Dus de teller van het Oostenrijksdebacle staat inmiddels op 5 van de 
7, dus nog twee duiven te gaan.  
 
Dinsdag werd uit Schladen een mooie blauwe doffer bezorgd. Mijn Duitse vriend had nog een 
broer van de 2e nationaal Pau van 2004 Duitsland. Mahr is een vriend van hem en had deze 
duif aan hem geschonken. Nu heb ik de doffer gehad, daar hij programma moet spelen richting 
oosten met maximaal 520 km vluchten. Stephan, bedankt! 
  
Op vrijdag de jongen ingekorfd voor Geertruidenberg, voor mij een kilometer of 80. Van de 27 
had ik er zaterdag al 23, dus dat is prima verlopen. De duiven zijn 2 keer opgeleerd geweest, 
naar Pontje Buitenhuizen en naar de wielerbaan in Amsterdam Sloten en toen naar 80 
kilometer. Bij het inkorven zal ik zien welke er niet meer zijn. De jongen worden als vrachtduif 
meegegeven. Ze worden niet geklokt, hebben geen chipringen aan en moeten gewoon goed 
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hun weg naar huis vinden. Ze gaan nu nog 2 keer mee en dan gaat de baas op vakantie.  
 
Op het kweekhok zijn alle eieren bezet en dat ziet er dus goed uit. Ook daar begint de rui, 
maar ik hoop dat dat nog even uitblijft. De jongen moeten nog groot gebracht worden dus daar 
moeten ze nog even hun inspanningen voor leveren. 
  
Op zondagmorgen lekker van af 7 uur zitten wachten in Castricum bij Cees op Perpignan. Het 
nieuws van vertelman en Gebr Jacobs deed ons allen deugd. De concurrentie is wederom een 
keer op een echt eerlijke vlucht verslagen door de Noordhollandse fondduif. Ook nationaal 
zitten er relatief veel duiven bij de eerste 100. In Frankrijk en Zeeland zal het wel een hard 
ontwaken geweest zijn toen men in de morgen hoorde dat er in Noord-Holland 2 duiven 
vroeger waren. De duiven hadden het zwaar, maar kwamen toch relatief snel en om 1300 uur 
was het concours in Noord-Holland gesloten. 
  
Ook even gekeken wat er morgen ingekorfd gaat worden voor Montauban. Een aantal doffers 
op een jong, jaarlingen van eerdere vluchten gaan ook nog een keer de mand in. Wellicht ook 
nog twee jaarlingen welke van Bergerac goed naar huis kwamen. We zullen zien wat er 
morgenavond door de selectie komt...                                                 

Week 29-30 

  
Over Steyregg heb ik al voldoende geschreven. In mijn stukjes voor NIC 1264 Zaanstreek 
Noord als Fondman heb ik het heel duidelijk gemaakt. "Menig liefhebber zal dan ook erg 
vreemd gekeken hebben bij bekijken van de duivenlossingen op zaterdagmorgen. Voor de 
tweede keer wordt een middaglossingsvlucht spontaan omgetoverd tot een ochtendlossing, 
want de duiven werden op zaterdagmorgen op 6.45 uur gelost. Erg vreemd allemaal. Vluchten 
die vroegen om een ochtendlossing kregen deze niet en die er niet om vroegen worden wel 
gelost in de vroege morgen. Ik hoop in deze editie van dit toonaangevende duivensportblad 
een verklaring te vinden van de lossingscommissie. Wel positief was dat ook Munchen gelost 
was, wat erop duidt dat de vlieglijn goed zou moeten zijn. Achteraf kan op de Duitse 
buienradar duidelijk gezien worden dat de duiven af te rekenen hadden met extreem veel 
buien. Raar dat de lossingsverantwoordelijken dat niet gezien hebben." 
  
Ik had zelf 1 jaarling in de prijzen en twee duiven terug van de 7. Twee beloftevolle jaarlingen 
weg en drie oude zeer ervaren duiven achter. 1 ervan is inmiddels dood gevonden in Friesland. 
Bedankt voor het doorgeven. De oude duivin was de Merel, welke al een redelijke staat van 
dienst heeft. Ik was blij haar weer te zien. Nu ben ik in 2 vluchten (Montauban en Steyregg) 10 
duiven kwijtgeraakt. Veel te veel naar mijn zin.  
  
Op Maandag in Hoek van Holland een koppel jongen gehaald voor het kweekhok. Inteelt 
richting Witbuik van Batenburg. Het lijkt in ieder geval op een doffer en een duivin. De tweede 
aankoop moet nog komen uit Buitenpost, ook een koppel Batenburgers.  Deze toevoeging wil ik 
op het kweekhok maken. Kijken wat deze duiven gaan doen tegen de van Wanroys en de 
Theelenduiven. 
  
 verder op vrrijdag de jongen nog een keer weggebracht  richting Wielerbaan Sloten. Ondanks 
de harde zuidwesten wind van kracht 6 kwamen de jongen vlot naar huis. Deze kunnen nu 3x 
mee, wat meer dan genoeg moet zijn. Ik mis er 1 of geen, dus dat gaat nu de goede kant 
op.    
  
Voor Bergerac had ik nog 12 doffers en 7 duivinnen over. Dus heb ik 5 doffers ingekorfd. 2x 
ervaring van 2002 en 2004 en 3 jaarlingen.  Ondanks de voorspellingen werd het een 
middaglossing, wat ik wel waardeer. In Noord-Holland waren er 20 nachtvliegers,  welke met 
twee uitzonderingen allemaal aan de oostkust van Noord-Holland zaten. Later kan je op de 
buienradar zien dat er twee regenfronten lagen over Nederland, 1 over West-Nederland en 1 
over Oost-Nederland. Precies tussendoor zullen de nachtvliegers gegaan zijn an sector 2,3 en 
4. . Zelf zit ik op 11.21 en dat was ruim in de prijzen. Deze jaarling is een rechtstreekse 
Eijerkamp en is bij het opleren slachtoffer geweest van een roofvogel. Aan beide vleugels 
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ontbraken  ongeveer 10 pennen per vleugel. Deze is  hersteld en via Peronne, Baden Baden 
naar Bergerac.. De duiven kwamen terug alsof ze de 100 meter schoolslag gezwommen 
hadden... Pieter van den Hoogenband is minder nat als hij het zwembad verlaat. De laatste 3 
hadden helemaal omgebogen pennen, deze hebben dus een heel eind tegenwind in moeten 
werken en zijn dus via het oosten gekomen. maar om 18.15 uur waren ze er allemaal weer. Ik 
zit nu alleen nog te denken aan Internationaal Montauban om daar nog een paar duiven op te 
spelen. Er is wel weinig animo voor bij ons, maar ik ga kijken of ik er nog een paar heb zitten 
op de dag van inkorving.  
  
Op het kweekhok worden de eieren gelegd voor een ronde opnieuw gekoppelde duiven. 
Allemaal met een andere partner. Eens zien wat dat wordt.   

Week 28  2007 

  
Een relatief rustig weekje. De vliegers zijn gekoppeld en zitten nu bijna allemaal op eieren. Het 
Barcelonakoppel zal ook deze week wel weer op eieren komen, zodat deze nog mee kunnen op 
Perpignan of een andere vlucht. Afgelopen vrijdag de jonge duiven opgeleerd. Gelijk een kleine 
inventarisatie gemaakt. Van de 4 jongen gehaald bij Chris Paauwe mis ik er nu 1tje. Deze moet 
dus van het hok zijn kwijtgeraakt. Verder lijkt het erop dat alles er nog is. De jongen heb ik bij 
Buitenhuizen gelost om 1100 uur. Toen ik om een uur of 2 terug kwam thuis waren de meeste 
weer aanwezig. Daarna zijn er nog twee gekomen. Nu is het plan om de jongen nog twee keer 
weg te brengen en dan met de opleervluchten mee te geven van de vereniging. Dan Meer en 
Bergen op Zoom inkorven en dan zijn de jongen ook weer klaar voor de winter.  
Op het kweekhok zijn 9 koppels herkoppeld. Het koppel aankoop van Hok Kuiper, Theelen 
duiven, zijn op elkaar gezet. Daarnaast heeft de Krancher 728 weer een nieuwe doffer 
gerkegen, Witte Veder heeft een nieuwe duivin en daarnaast een koppel of 6 inteelt naar de 
Black Giant. De meeste koppelingen zijn kleinzoon x kleindochter, eentje is doffer kleinzoon x 
kleindochter en de duivin een kleindochter. Deze inteeltkoppels gaan 1 of twee ronden 
grootbrengen. 1 ronde wil ik eigenlijk verkopen en 1 ronde wil ik onder mijn vaste afnemers 
verdelen, zodat zij hun kweekhok kunnen verbeteren en de inteeltjes kunnen uittesten.  
Ik heb één keer eerder 1 koppel op inteelt gehad. Een niet nader te noemen persoon heeft er 
toen een doffer van gehad en deze gaf in zijn eerste jaar met een Eijerkamp-Muller duivin een 
aantal jongen. Van deze jongen speelden er een 3 tal aan de kop als jaarling op Bordeaux. 
Deze persoon is in combinatie  gegaan en de doffer is mij aangeboden om binnen een aantal 
uren op te halen. Ik ging de doffer halen en toen kreeg ik deze plotseling niet meer mee. De 
doffer heeft neem ik aan de selectie niet meer overleefd, en deze persoon heeft ook mijn 
adresboekje niet meer gehaald. Soms is de duivensport zeer teleurstellend. 
Vanavond inkorven voor Linz, Oostenrijk. Voor mij een 820 kilomter. Ben alleen een beetje 
huiverig voor de richting, maar de duiven van Baden Baden kwamen ook goed... Ik heb er 7 
voor klaar zitten, 4 ouden, en 3 jaarlingen.  

Week 27  2007 

Afgelopen zaterdag bij Cees van der L. de duiven van Bordeaux zien komen. Deze kwamen 
weer super. 3 duiven bij de eerste 100 is toch goed in deze uithoek, kijk maar naar de 
windrichting.  

Verder dus zondag Barcelona ingekorfd en op dinsdag de 5 voor Tarbes. Deze 5 zagen er weer 
goed uit. Als op donderdag bekend wordt, dat Frankrijk dicht is vanwege de vogelgriep, heeft 
ons afdelingsbestuur snel een alternatief programma paraat. Geweldig en goed geanticipeerd. 
De afdelingen 1-4 zijn weer erg langzaam en halstarrig en vooral NIET flexibel, wat voor de 
liefhebbers daar erg jammer is. Nu is het wachten wat er voor Chateauroux, Bordeaux en 
Bergerac in de plaats komt.   
Dus ik ben ook flexibel en op donderdagmiddag besloten om 6 jaarlingen te spelen op Baden 
Baden. 4 late jongen van oktober en 2 welke nog geen dagfondvluchten gehad hadden. Die 
ene was gepakt door een roofvogel en ben ik weer aan het opleren en de ander was ook met 
een blessure thuis gekomen. Alle anderen konden helaas niet mee, daar ik de duiven sinds 
zondag al bij elkaar had en heb. Dus vele waren aan het nestelen en zo.  
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Op vrijdag Barcelona los en ook Tarbes. In de vroege ochtend heeft het NPO 
bestuur gewoon de duiven gelost wat ook weer een meesterljke zet was. Een beetje mystiek 
om de lossing heen, maar toch lossen. Een lossing met ballen. Wat wel jammer is dat onze 
centrumleiding de klokken voor Barcelona niet op donderdagavond aan ging slaan. Nu moesten 
alle liefhebbers hun post verlaten van Tarbes om de klokken voor Barcelona te regelen. Wij 
hebben geen sleutel van het lokaal.......  
Van Tarbes 3 van 5 terug en ik mis alleen maar duivinnen. Waarom vraag ik mij dan wel eens 
af.. Deze hadden beide al een paar dagen eieren, dus dat ging in principe OK. Van Baden 
Baden mis ik nog 1 late duivin.. Van Barcelona klok ik een duif ruim in de prijzen hier in Noord-
Holland en de duivin komt de volgende morgen rond 7.44 uur.. 
  
Dus al met een goed weekend. De Baden Baden duiven zijn geslaagd voor hun examen, de 
Tarbesduiven stellen teleur (begin concours vrijdag om 21.11 en einde om 6.45 uur in de 
morgen!!) en de Barcelonaduiven doen hun taak.  
  
Dit weekend een vrij weekend. Ik wil wel proberen de jonge duiven op te leren. Na de vorige 
keer ben ik een beetje huiverig, maar ze moeten het toch een keer doen. Im wil ze een 
twee/drie-tal natoervluchten meegeven. 
  

week 26 2007 

  
Van Montauban zijn er 3 duiven terug. 2 jaarlingen en een oude duivin. De vorm bij de doffers 
was absoluut, maar deze heeft wellicht de doffers genekt tijdens het nachtvliegen. Vooral het 
verlies van Rode Vokko doet erg zeer. Vanaf de inkoriving Montauban hebben de vliegers een 
geelkuurtje gehad, welke gepland stond. Daar achteraan een Ornithose kuurtje, welke niet 
gepland srond, maar meer voor de zekerheid door het slechte verloop van Montauban.  
Verder deze week weinig uitgevoerd. Het kweekhok krijgt wel een radicale opschoning. Ik heb 
de lijstjes al klaar. Ook heb ik een herkoppellijst gemaakt. 9 nieuwe koppels gaan we koppelen 
na een week scheiding. De kweekmanager (mijn PA) vond dit beter, dus doen we het zo. De 9 
koppels zijn er 6 voor inteelt Black Giant koppelingen en een 3 tal om wat uit te proberen. 
Hierbij ook het nieuwe Theelenkoppel via Hok Kuiper of te wel de Neus. Verder krijgt Witte 
Veder een andere duivin en ik zet een compleet Cees van der Laan koppel met zeer veel Texier 
erin. 
Deze jongen ga ik van de winter weer opleren.  
Op zaterdag bij Bert en Cora Duffel en Chantilly naar huis zien stormen. De eerste van Chantilly 
zagen we van zo'n 1500 meter het hok aanvallen. Wat eeen mooi gezicht. Maar qua spanning 
van Bordeaux ZLU bij Cees vd L. nog mooier. Ten eerste het aan de lijn krijgen van An van de 
Peppel die net gedraaid heeft, (12e nationaal) en de regelmaat van de jaarlingen in Castricum. 
3 bij de eerste 100 nationaal is toch niet echt slecht. 
Zondagmiddag laat de duiven van Barcelona ingekorfd, Samen met Carlos naar Alkmaar en 
daar het koppel afgegeven op een jong van 11 dagen,  
Morgen moeten de duiven voor Tarbes de mand in. Ik denk aan de St.Vincentploeg plus een 
duivin uit de Bordeauxploeg. Totaal dan 5 duiven. De doffers trainen weer als gekken en ook 
de duivinnen weten van hard trainen.  
  
Week 25  2007 
  
Laten we beginnen op de vrijdag. 's Morgens was het weer niet top, maar 's middags trok de 
boel schoon, was het super helder, zuid westen wind en half bewolkt. De jongen bekeken op 
de rui in de vleugels en alle jongen die 2 pennen of meer gegooid hadden in de mand gedaan. 
Met drie manden op stap richting Pont Buitenhuizen. Dit is ongeveer 10 tot 12 kilometer van 
mijn hok en altijd mijn eerste opleer. Rond kwart over tweeën heb ik de jongen losgelaten. De 
jongen vormden een mooi koppel en trokken de goede richting op. Ik via de voerzaak naar huis 
en daar ben ik gaan wachten. Ik zal u de grootste ramp maar besparen, het eind resultaat is 
dat ik 3 duiven heb opgehaald, 16 duiven zelf de thuishaven hebben bereikt en dat ik dus 15 
jongen kwijt ben. Na een aantal dagen ben ik gaan inventariseren en dan zie je dat zowel oude 
als jonge jongen thuis zijn, over alle kweekkoppels heen, doffers duivinnen, alles door elkaar. 
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Bij het opnieuw loslaten gingen ze weer vrolijk naar buiten als of er niets gebeurd was..... De 
enige reden die ik aan kan geven is dat ik een duif heb opgehaald welke door een roofvogel 
gepakt was, deel van de staartpennen en van de vleugelpennen weg en zelf niets te mankeren. 
Ik neem nu aan dat de roofvogel roet in het eten heeft gegooid. Al met al een teleurstellende 
ervaring, maar ik neem aan dat de 16 die de thuishaven zelf hebben gevonden, de weg niet 
meer zullen vergeten. 
Dan St.Vincent... gelukkig 1 duif goed op tijd. De Goudklomp 852 was mijn eerste en de 
overige 3 komen in een 15 minuten thuis tussen 1154 en 1208 uur. De 5de heb ik nog niet 
weer gezien, maar deze duivin had dan ook helemaal nog niets laten zien. 'sMiddags bij Frits 
van Duin een foto gemaakt op het dak.. op 5 hoog... en dat met hoogtevrees...laten we het op 
een speciale ervaring houden.... 
Op woensdag de Montauban duiven ingekorfd. 6 jaarlingen en 2 ouden heb ik aan de manden 
toevertrouwd. Gelijk ben ik na het inkorven begonnen met een geelkuurtje. Het werd eens tijd 
en nu kan het er even tussendoor. De duiven gingen niet los op vrijdag en zaterdag om 1200 
uur was het uur U qua lossing. Het werd wederom een nachtelijk concours en ik heb er nu 
(maandagmorgen) nog maar 2 van de 8 terug.  1 jaarling doffer en een 2 jarige duivin die ook 
voor het eerst overnachtte. Voor mij een teleurstellende vlucht... maar ik weet zeker dat de 
duiven ok waren... 
De Merel is meegeweest met de jonge duiven naar Meer om weer even lekker in te vliegen. 
De Barcelona duiven zitten op 1 jong en gaan straks de mand in op een jong van 11 dagen. Ik 
neem ze deze week nog 2 keer mee voor een lapje en dan moeten ze het kunnen.   

Week 23-24 

  
Zo, even tijd om de site weer te updaten. Het werk slokt veel tijd op, zodat ik bijna niet kan 
inkorven of op mijn duiven  wachten. Afgelopen woensdag, donderdag, zondag, dinsdag en 
woensdagavond was het weer zover. Ook de hele zondag. IN week 23 was het plan Bourges en 
Bordeaux te spelen. Bordeaux ingekorfd 5 duiven, waaronder Galileo Figaro, Dolores, 
Goudklomp 54 en de Boompieper. Op de avond van de Bourges inkorving moest ik werken, dus 
de duiven dan maar een dag later de mand in. NU was ik laat thuis en vlak voordat ik de 
duiven kon gaan pakken begon het te regenen, zeg maar gerust met emmers te gelijker tijd 
naar beneden. 10 cm later ben ik maar gestopt en de inkorving tot volgende week verlaat. 
Bordeaux ging los om 1400 uur op vrijdag, waarom ? dat weten we nog steeds niet. OP 
zaterdag dus duiven gewacht van Bordeaux. Zeeland kreeg eerst duiven, toen Limburg en daar 
leken de duiven goed te vallen. Leek, want dat was dus niet zo. Kortom, bij ons in Noord-
Holland loopt het tot maandagmorgen. Zelf krijg ik twee duiven op maandag, 1 op woensdag. 
Galileo en Goudklomp 54 en op woensdag de 557. De duiven gingen TOP de mand in, en ik 
weet zeker dat ze het allemaal moesten kunnen... Op zondag gewerkt en voor het NIC een foto 
bij Klaverstijn gemaakt.  
Op Dinsdag de duiven voor St.Vincent bij Cliff gebracht voor inkorving. Ik was 's avonds weer 
de klos en moest weer werken. 5 zijn er mee: De Casper 760, they call me Pop, Scaramouche, 
Goudklomp 852 en het zwartje. Ze zagen er top uit... dus daar ligt het weer niet aan. De 
jaarlingen gaan naar Peronne om even de vleugels te strekken en ik hoop morgen (vrijdag) de 
jongen voor het eerst te lappen bij het pontje van Buitenhuizen. Daarna nog een keer naar 
Sloten en naar Nieuw Vennep en dan naar Meer. Het wer was afgelopen weken dermate K.. dat 
het er niet van is gekomen om de jongen eerder op te leren. 
We gaan kijken of we het gaan redden. Succes en pak ze... 

Week 22   2007 

  
  
In deze week de jaarlingen naar Orleans. Verder nog vier duiven naar Peronne. Van deze 4 
waren er twee later van Strombeek, 1 later van Ablis en 1 was gepakt door een roofvogel en 
mistte toen 10 broekpennen en slagpennen. Deze waren weer ingegroeid en van 0 naar 315 
km.  
Orleans ging terug naar Ablis (Al op zaterdag, waarom ??) en zondags los in Ablis. De 
jaarlingen kwamen laat, maar toen ze eenmaal kwamen was in 2uur alles thuis op 1 na... Die 
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van Peronne kwamen beter en alles is weer thuis. Nu kan ik dus weer met 4 jaarlingen meer 
spelen. Van de late jongen zijn er nu dus weer 4 in de race. Al met al ben ik wel tevreden, 
alleen niet top.  
De oude duiven gaan as weekend mee, of worden door mijzelf weggebracht. Dan is het 
volgende week woensdag inkorven voor Bordeaux. De twee-jarigen gaan daar op mee.  
Het kweekhok is deze week uitgebreid met een vale doffer uit een kleinz van het Dreamkoppel 
van Eljo Glazenburg e de 10 van Jan Theelen x een kleindochter van de Vale Marathon.  
De jongen zijn gisteren geënt en daarmee is er weer een stap gezet. Het seizoen voor de 
jongen begint begin juli, dus nog een week of twee voor het opleren. In 4 keer naar Nieuw 
Vennep. 
  

Week 21 2007 

  
Deze week geen duiven in de korven gehad. Ze gaan allemaal mee of naar Orleans of naar 
Peronne. Naar Peronne gaan in principe de duiven voor Bordeaux, Barcelona, St.Vincent en 
Montauban. Naar Orleans gaan de jaarlingen. Deze krijgen dus na een waai Ablis een warme 
Orleans, zoals het er nu gaat uitzien.  
Na Peronne blijven de duiven die 2 en 3 weken voor inkorving zitten thuis. De duiven voor 
Barcelona en Montauban gaan of nog 1 keer mee, of ik neem ze nog een aantal x mee. Het 
koppel van Barcelona wordt gekoppeld na thuiskomst. U kan dan zelf uitrekenen op welke 
leeftijd de jongen zijn bij inkorving. 
Deze week de laatste jongen opgehaald bij de kweekmanager. Wederom 2 plaatjes uit een 
nieuw koppel. De doffer is een klz Black Giant en de moeder is een Aarden x van der Wegen 
produkt.  Plaatjes van jongen en nu nog vliegen. Alleen de oude Krancher duivin mag nog 
jongen grootbrengen. Deze duivin is nu 10 jaar en er komt reeds wat sleet op haar. Maar daar 
en tegen niet op de jongen, want de laatste was weer een plaatje.  
Deze zaterdag nog wel een jaarling teruggekregen van Ablis. Hij was niet op, had alleen 
smerige poten. Dus ontsmettingspillen erin, Anti luis erover heen en weer bij de mannen. Hij 
traint weer mee als alle anderen, maar hij bulkt elke keer van de honger. Hij eet zich dus weer 
in conditie en mag a.s. vrijdag als enige jaarling mee naar Peronne.  
Verder krijgen de vliegers op Zondagmorgen een bad. De jongen ergens in de week als het 
uitkomt.  
Afgelopen zaterdag heb ik in ieder geval gezien hoe je een eerste in het Rayon of in de ZCC 
kan spelen. Als een baksteen landde deze weduwnaar na 1 afremrondje op de klep aan de 
Zuiderweg in de Wijde Wormer. Hij verraste ons allemaal... en dat doen vroege duiven vaak... 
  
Week 20 2007 
 
Zo, de eerste dagfondvlucht is geweest. Althans, qua afstand was het een dagfondvlucht, qua 
concoursduur en snelheid meer een vitessevlucht. De eerste duiven gingen harden dan 1800 
mpm en mijn eerste gaat ongeveer 1690 mpm. Van de 32 mis ik er nu (Maandagmorgen) nog 
3. De laatste komt op zaterdag rond 1600 uur. De duiven vallen in het mooie West-Knollendam 
rond 13.46 uur, en voor heel zijn er 6 thuis. Daarna duikelen de duiven uit de lucht en met het 
afslaan mis ik er nog 7. Tot 1600 uur komen er dan dus nog 4 en daarna is het op.  
Gelukkig geen gewonden, of zitten er tussen de drie missenden de gewonden. We zullen het 
waarschijnlijk nooit weten. Wat ik wel weet is dat alle duiven op de zondag weer lekker 
rondvlogen voor zo'n 25 minuten.  
Verder kan je stellen dat ik tevreden ben. De duiven die terug zijn, zien er goed uit, ook de 
twee late jongen zijn er weer. Daar sommigen last hadden met landen, hadden anderen dat 
weer niet. De eerste duivin van 2005 viel uit de lucht op de klep en anderen hadden 4 
pogingen nodig. Ook mooi om te zien vind ik altijd de aankomst. Nu ook kwamen de duiven 
boven de 100Km per uur aangestormd en sommigen passeerden en vlak na de nok van het 
huis werd er radicaal gedraaid. Een machtig gezicht. Anderen klapperden lekker rond, zo van , 
ik ben er en ik ben nog lange na niet moe..... 
Nu zijn de duiven wel gezond maar de echte topvorm is er niet. Ook de motivatie wordt zeer 
miniem gehouden. De duiven staan op celibaat en zien elkaar alleen na de vlucht. In de 
komende weken voor Bordeaux en Orleans gaan we de duiven voor het eerst tonen en dan 
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inkorven. Eens kijken of ze dan iets meer gemotiveerd kunnen worden.   
Bij de kwekers liggen de laatste jongen. Deze krijgen hierna een soort van rust. Wellicht koppel 
ik alles nog een keer over, maar dat kan ook wel eens niet gebeuren.  
De jongen vliegen weer beter rond als vorige week. Nu nog een koppel formeren. 
  
Week 18-19 2007 
  
De laatste vitesse vlucht voor mijn duiven was een lekker vluchtje. Ik ben blij dat ze bijna 
allemaal toch 5 uur gehangen hebben. De snelste 4,5 uur en dat was een jaarlingduivin van 
Grada. De tweede was Rode Vokko en daarna kwamen er een aantal oudere duiven. Na een 
uur moest ik er nog 5 krijgen, dus de regelmaat komt erop. a.s. Donderdag inkorven voor Ablis 
wat gelijk 490 km. is. Alles gaat mee en heeft dan ongeveer 1100 km onder de vleugels. 
Waarom blij met 5 uur hangen? Volgende vlucht is zoals eerder vermeld 490km en als ze dan 
tegenwind treffen dan moeten ze ook 7,5 uur hangen. Nu hadden sommige al wat stijvige 
pootjes en daar zijn ze nu dan doorheen.  
Na Ablis gaan we de ploeg splitsen. De Bordeaux-gangers krijgen rust. Die van St.Vincent 
wellicht wel, wellicht niet, de van Barcelona moeten nog gekoppeld worden zodat deze op 7 
dagen jongen worden ingekorfd.Dus of deze nog in de mand komen of gewoon zo nu en dan 
een drachtvluchtje krijgen weet ik nog niet. De jaarlingen gaan door naar Orleans en de 
meeste naar Blois.  Deze krijgen allemaal 1 overnachtvlucht en de eerste gepland is 
Montauban. Ik splits de jaarlingen over 3 of 4 vluchten heen, als een soort risicospreiding. 
Mocht er een K vlucht bijzitten, dan staat niet mijn gehele toekomst op deze vlucht. 
  
Afgelopen zondag is er weer een laat jong teruggekomen, welke was opgevangen in het 
rustieke Wilskerke. De aardige dame heeft de duif goed verzorgd en deze is dus weer thuis.  
De jongen komen nog steeds onregelmatig los. De oude hebben deze week voorrang, daar er 
donderdags reeds ingekorfd moet worden. Daarna krijgen de jongen meer uitvliegtijd. Ze 
vliegen nu nog individueel door elkaar, maar daar komt denk ik binnenkort een eind aan. 
Tevens worden de laatste jongen bijgezet uit het kweekhok. Als dit gebeurt is, dan zal er meer 
rust inkomen.  
  
Voor het volgend jaar reeds een duivin bijgehaald bij de Neus of te wel Hok Kuiper. Deze duivin 
uit een kld van de Vale Marathon x klz 099 is een mooie aanvulling denk ik. 
  
Week 17 2007 
 
In deze weken worden de fondduiven opgeleerd. Dit klinkt voor een vitesse/midfond speler 
wellicht wat vreemd, maar ik zie het zuiver als opleren. De duiven moeten de kilometers en 
vooral de vlieguren maken. Het achter elkaar in de lucht hangen van een aantal uren wordt 
door het opleren met de vitessevluchten steeds langer en op deze manier worden de spieren 
en conditie van de duiven getraind. Toch zit ons vliegprogramma dusdanig in elkaar dat de 
sprong over 3 weken dik 210 kilometer groot is. De sprong is dan van Chimay naar Ablis. (280 
naar 490 km). 
Over de vliegers gesproken, ook hier hebben we enkele verliezen kunnen noteren. Van de 7 
late jongen, waarmee ik deze winter ben begonnen zijn er nu nog 2 over. Afgelopen week zijn 
er nog twee verloren gegaan, waarvan er 1 in het mooie Wilskerke België is opgevangen en 1 
spoorloos is. Dus ik had er nog 4, wat ik een mooie score vond. Ook zijn er een tweetal 
jaarlingen verloren gegaan. Beide had ik niet zelf gekweekt, dus extra zonde. Beide waren 
bijgehaald voor verbetering..maar helaas dus.  
De overige vliegers die hebben hun eerste nest verlaten en zitten nu weer celibaat. Ik wil ze 
nog even koppelen en op eieren laten komen voor een dag of 4. Met Ablis moeten ze dan weer 
van de nesten af zijn en op weduwschap zitten.  
De doffers en duivinnen gedragen zich wel, alsof ze op weduwschap staan. Dus de duivinnen 
trainen hard en compact en de doffers patseren klappend door de lucht. 
 
Op het kweekhok liggen de laatste jongen van de 2de ronde en de eerste jongen van de derde. 
Verder is het daar lekker rustig. 
 
De jonge duiven ontwikkelen zich goed. Ze beginnen door de lucht te klieven, maar vormen 
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nog geen koppel.  
 
Week 15-16 
  
Inmiddels het paasweekend gehad. Samen met Cliff naar Lisserbroek op Goede Vrijdag en daar 
dik 100 duiven gelost. Vooral die van mij moesten weer even in het ritme komen, maar 's 
avonds miste er maar 1 op het apel. 2de Paasdag richting Hedel, NB. Daar weer een flink 
koppel gelost. NU ging alles toch even minder dan normaal. De duiven kwamen 1 voor 1, en uit 
alle richtingen. 's Avonds kwam er eentje thuis, welke de oorzaak vertelde. De miste dus zijn 
hele broek plus de eerste 4 slagpennen aan de linkerkant plus een verwonding in de borst.... 
Ook bij Cliff een slachtoffer, dus het lijkt of een roofvogel heeft toegeslagen EN het koppel uit 
een heeft gejaagd. Uiteindelijk valt de schade mee, maar weer twee duiven achteruit.  
De week erna gelijk alles weer naar Duffel. Om 9 over kwamen er drie te gelijker tijd, dus dat 
was een goed begin. Nu duurt het ook weer de hele dag voordat alles weer thuis is. Dat si het 
enige wat mij een beetje zorgen baart... geen regelmatige en massale aankomsten tot nu toe... 
maar ik hoor dat meer om mij heen, dus zal e.e.a. wel normaal zijn... Het was die dag wel dik 
25 graden.. 
  
In deze weken komt de tweede ronde speenklaar. Er zitten weer een aantal prachtexemplaren 
tussen, waaronder een donkere schalie.. zeg maar een bruine/brons schalie. Ik hoop dat na de 
rui deze kleur behouden blijft. De oudste jongen beginnen te toeren en de jongeren proberen 
aan te haken..  
  
Op het kweekhok wordt straks dus alles weer rustiger. Enkele koppels gaan nog een ronde 
door, enkele zijn reeds klaar. En er zijn duiven die iok gewoon door laat gaan. Zoals de oude 
Krancher 728 van 97 ga ik niet meer stoppen. Elk jong is een bingo, dus daar beginnen we niet 
aan om daar de eieren van weg te gooien.  
  
Verder hoor ik leuke berichten uit Duitsland en de UK over duiven van mij en/of 
afstammelingen van duiven van mij. Ook uit het Delftse land kreeg ik op de voorjaarsbeurs 
goede berichten. Daar wordt ik altijd weer blij van.  
 
week 12-14 
 
De weken blijven voorbij vliegen. Ik heb het erg druk met de ronde van Noord-Holland en ook 
zakelijk is het een gekkenhuis. Tevens nog naar het WK Baanwielrennen Op Mallorca geweest. 
5 lekkere dagen gehad met fantastische sport, emotie en Zeer aardige Spanjaarden. Erg druk, 
volgende week twee dagen naar de UK. Dus de duiven komen nu nog even op de tweede 
plaats. 
 
Inmiddels is het zomertijd en kunnen we de duiven 's avonds bij het thuiskomen nog even 
loslaten. De late jongen blijft weer een apart stelletje. Ik heb ze nu een aantal x(3) in 
Amstelveen gehad en afgelopen week ingekorfd op Meer. Dus gewoon Amstelveen - Meer... 
Van de laatste opleer was ik er nog eentje verspeeld, maar van Meer zijn ze allen er weer. Ik 
ontdek wel de orriëntatiekracht van een bepaald koppel van vorig jaar. De Oude Krancherduivin 
(1997) en een Eijerkamp-Muller doffer.Dit koppel jongen overleeft alles en waren zaterdag ook 
weer als eerste thuis. Heel typisch...  
 
Verder zitten de vliegers op het nest en na de eerste opleer bij Lisserbroek beginnen ze weer te 
trainen. Ik denk dat ze weten dat het seizoen eraan komt....Ze hebben een geelkuurtje gehad 
tijdens de eerste weken koppeling en ook het mestonderzoek was negatief. 
 
Bij de kwekers is de tweede ronde nu aan het speenrijp geraken. Wederom blakende jongen en 
ook de ouders maken het goed.  
 
De vliegers leren we nu in het paasweekend op. Eerst naar Lisserbroek en dan naar diep 
Brabant.. Goede Vrijdag en 2e Paasdag zijn hier goede dagen voor. Het weer lijkt mee te 
zitten.  
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Week 9-11 2007 

De late jongen zijn nu gedecimeerd tot 5. Maar deze hebben nu Amstelveen ook als 
lossingsplaats ontdekt en deze zullen hier nog een paar keer gaan komen. De jongen komen 
sporadisch los wegens heet maartse weer. Het zal wel beter worden, maar ook door het laat 
thuiskomen van de baas, wordt loslaten soms moeilijk.  
 
Op de voorjaarsbeurs een nieuwe voerbak en twee superdrinkers gekocht. Verder het boek van 
Gertjan Beute gescoord. Het was er erg druk en dat was een goed teken voor onze sport.  
 
Bij de kwekers wordt er op dit moment gebroed op de tweede ronde. Deze wordt gedeeltelijk 
weggegeven op bonnen en gedeeltelijk weggegeven aan vrienden.  
 
Van Vokko deze laatste week een mooie rode halfbroer van Dolores gekregen. We gaan 'm 
uitwennen Vok. 
 
Verder hebben we de mest ingeleverd bij de vereniging. Het basisonderzoek werd betaald door 
de vereniging en om 1900 uur ging de tent open. Het onderzoek was gratis en wel hoor, de 
drukte was enorm. Vooral de stresskipjes van Vitesse specialisten krioelden om Fred, de 
assistent van, heen om maar te kijken of zij ook iets zagen. Allemaal keelstrijkjes laten maken 
en maar nerveus richting lokaal. Het was wel een koddig gezicht. 
 
Vandaag gekoppeld. De vliegers mogen lekker vrij koppelen. Dit jaar koppel ik alleen het 
Barcelona koppel zelf. Ik heb drie doffers over en de doffers die geen broedhok opeisen 
worden dus de pineut en worden dus niet gekoppeld. Ik heb precies duivinnen genoeg dus die 
hebben het relatief makkelijk. De stand van zaken nu is dat ik 4 koppels zelf heb moeten 
zetten.. 

 
Week 7-8 2007 

  
De eerste jongen zijn bijna speenklaar. In een week komen er gelijk 20 richting vlieghok. De 
eerste ronde was bijna perfect en dat sterkt mij in mijn geloof dat de kwekers super gezond 
zijn. Verder is het nieuwe koppel gekoppeld en hebben zij hun broedhok gevonden en ook die 
eerste eieren komen eraan.  
 
De late jongen hebben inmiddels een opleer naar Pontje Buitenhuizen gehad. Dat is voor mij 
ongeveer 15 kilometer. Nu wil ik dat nog een keer doen, en dan de jongen meenemen naar 
Amstelveen. En dan kijken wat er dan weer gebeurd. Komen ze weer, dan ga ik ze regelmatig 
meenemen en dan gewoon opleren met de vereniging en de andere jaarlingen mee. Ik ben er 
wel 1 verloren en eentje was er opgevangen in Almere (?!?) bij Mario Buhrer Tavenier. Deze 
zeer sympatieke ex-convoyeur van Amsterdam had het rode duivinnetje opgegeven en ik heb 
het opgehaald. 
  
Op het vlieghok gaan dus de duivinnen nu naar het duivinnenhok, de late jongen weer naar het 
jongenhok, waar ze gezelschap gaan krijgen van de 2007 jongen. Verder worden de vliegers 
gekoppeld rond half maart en dan ook weer regelmatig losgelaten.  
Ook heb ik een groffe indeling gemaakt voor de vluchtplanning van de meerjarige duiven. Deze 
loopt tot en met Montauban. Dus na Montauban gaan we de ploegen weer indelen voor de rest 
van het seizoen. Ik heb in ieder geval 5 duiven voor St.Vincent, 2 voor Barcelona en een aantal 
voor Bordeaux en Montauban. Met Montauban gaan er ook een paar jaarlingen mee. En dan 
ook nog jaarlingen op Bordeaux middaglossing en Bergerac. Ik kijk dan meer naar pennenstand 
en forme als ik de jaarlingen inkorf, dan naar ringnummer. 
  
IK weet alleen nog niet of ik de vliegers ga koppelen, 10 dagen eieren, scheiden en weer 
koppelen en 10 dagen eieren en dan Weduwschap of ze allemaal een jong laat grootbrengen.... 
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Ik wil het Barcelona koppel namelijk op een jong van 7 dagen spelen.... en dat moet dan wel 
hun eerste jong zijn.... 
  
Dit weekend nog even naar de voorjaarsbeurs om even de laatste koopjes te scoren. Ik denk 
dan aan nestmatjes, nieuwe voerbak voor de jongen, medicijnen en dat soort dingen.  

Week 5-6 2007 
 
Deze weken vliegen wederom spreekwoordelijk voorbij. OP het kweekhok liggen in bijna alle 
broedhokken jongen welke net geringd zijn of nog moeten worden geringd. Een uitzonderlijk 
goede eerste ronde met slechts 2 koppels die wat ellende hebben gehad. 1 ei stuk gezeten en 
1 ei onbevrucht bij ee n duivin 10 jaar en een koppel wat beide eieren heeft stukgezeten. De 
laatste hebben inmiddels weer nieuwe eieren en de duivin van 10 ook bijna. Ik ben wel blij dat 
zij een bevrucht ei heeft geleverd, wat dus het teken moet zijn dat ze het nog steeds doet. 
Dus daar gaat alles als de gesmeerde bliksem. Of het nu komt door de goede voorbereiding of 
door het gunstige weer of door de Truelight lampen, ik weet het niet. 
 
Op het vlieghok is alles nog steeds rustig. De late jongen heb ik los wanneer het kan en ik laat 
ze ook gewoon hun gang gaan. Als zij 2 uur buiten willen, dan mogen ze dat. Als het helder 
weer is, trekken ze lekker en zie ik ze ook weer terugkomen. Soms komt er eentje later, maar 
die heeft dan weer geleerd hoop ik. Ik begin met opleren eind februari en deze jongen gaan 
dan in een aantal stappen naar een afstand van 25-30 km. Dan neem ik ze een aantal keren 
mee naar mijn werk, en dan ook verder richting zuiden, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven. Dan 
kunnen ze gewoon mee met het normale vervoer voor de vitesse en midfondvluchten. Het is 
een experiment en ik wil dus weten hoeveel ik er over ga houden na Ablis, de eerste 
dagfondvlucht.  
Dan zitten de oude duiven net een week op weduwschap en dan zullen ze hun plaats hebben 
moeten veroverd. 
 
Als laatste heb ik toch nog een aankoop gedaan. Op het internet kwam ik een broer tegen van 
Giant Babe jr. een doffer die ik deze winter toevoegde aan mijn Black Giant collectie. NU heb ik 
dus nog een doffer erbij, wat het aantal van kleinkinderen op 10 brengt.  Ook een duivin erbij 
meegenomen, ook rechtsteeks Eijerkamp. Vader is Zoon van Ronaldo x Ramona en moeder 
komt uit de echt oude Aardenlijnen. Het is een plaatje deze duivin en ik verwacht veel van 
haar.  

 Week 4 2007 
 
In deze weken wordt het weer er nou niet echt beter op. Veel regen, laag hangende bewolking 
of een mistig achtige lucht van een schip dat op ongeveer 15 kilometer verder in de fik staat. 
Afgelopen vrijdag de late jongen nog los gehad. Ik denk dat er of een roofvogel tussen heeft 
gezeten of dat ze aan de trek zijn gegaan, want ik mis er nu mijn eerste 2. Er kwam er nog 
eentje op zaterdag, maar de overige 2 zijn niet weder gekeerd. Verder gebeurt er op het 
vlieghok niet echt veel. De rust zal er zijn tot half maart, en dan wordt er pas gekoppeld.  

Op het kweekhok vallen er nu al een aantal dagen eierdoppen. De jongen beginnen uit te 
komen en dat is altijd weer spannend. De kweekmanager heeft geschouwd en alles lijkt 
bevrucht, op 1 koppel na, wat 1 ei had stuk gezeten en 1 ei niet had bevrucht. De doffer jaagt 
nu weer opnieuw dus dat komt ook wel goed. Een dezer dagen zal de explosie van jongen wel 
komen, want er hebben diverse koppels op dezelfde dagen gelegd. Verder heeft de 
kweekmanager besloten om een andere voerbak te gaan gebruiken. Het kwam nog al eens 
voor dat de kwekers bepaalde granen niet aten, zoals Mais of erwten. In die tijd werden er dan 
kilo's mais weer uit het hok gehaald en weggegooid. Na een tip die ik kreeg tijdens een gezellig 
uurtje babbelen in het APG duivenvoeders en koffiehuis in Wormerveer, heeft mijn Pa ook zulke 
voerbakken gemaakt. Nu is natuurlijk de vraag, wat voor voerbakken ? Het zijn een soort kleine 
silootjes, met aan de onderkant de mogelijkheid tot eten uit ronde gaatjes. Het systeem schijnt 
bijvoorbeeld bij Natural al jaren in de kweekhokken gebruikt te worden. De kwekers hebben de 
eerste weken een beetje raar gekeken, maar nu eten ze toch alles op.  
Op internetfront hebben we weer een pagina opgeleverd. Deze is eigenlijk een verlengstuk op 
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de pagina van Vokko Brugge, www.paradise-pigeons.nl. maar nu voor de verkoop van jongen 
uit het rijk gevulde kweekhok van Vokko. www.paradise-piepers.nl is het resultaat en de 
pagina's zijn aan elkaar gelinkt maar  zijn ook los te bereiken. De komende weken zullen er 
steeds nieuwe koppeltjes jonge duiven worden aangeboden onder andere uit de provinciale en 
nationale kopvliegers en andere bewoners van het kweekhok. 
  
Week 3  2007 

Op het kweekhok dus alles bijna op eieren en deze broeden lekker verder. Wel de lampen 
veranderd op het kweekhok en vlieghok. We hebben er nu truelight lampen inzitten. Kijken of 
dit een veranderend effect heeft.  

Verder zijn de foto's klaar en deze kunt u aanschouwen onder de kwekers. Ook de stambomen 
staan eronder. Dus ik denk een mooie aanvulling van mijn site. 
Op het vlieghok probeer ik de latere jongen steeds meer uit te laten. Ik heb ze nu in het 
weduwduivinnenhok zitten, zodat ik ze niet meer hoef uit te zoeken voor het loslaten. Nu met 
deze harde wind deze dagen komen ze natuurlijk niet los, maar straks in het weekend wel hoop 
ik. 
Ga eens kijken op www.duivenfotograaf.nl.. ik denk dat deze site weer mooi is geworden. hij 
wordt natuurlijk nog uitgebreid met onder andere de fotograaf in actie, maar deze is nu reeds 
actief. Verder komt er deze week nog een site af, maar daar hebben we het volgende week wel 
over. 
Ook gaan we deze weken de oudere vliegers indelen op de eerste overnachtvluchten... ik 
twijfel alleen of ik het Barcelona koppel op weduwschap zal spelen of op nest tussen de 
weduwnaars..... 
  
Week 1-2  2007 
  
Allereerst wens ik alle lezer een goed en gezond 2007 toe. Mocht u Vitesse/midfond/fond 
spelen wens ik u vele 1ste prijzen toe. Speelt U overnacht en ook in dezelfde samenspelen als 
ik, maken we daar 2de prijzen van (haha).. Verder is alles lekker rustig geweest tussen kerst en 
nieuwjaar. Vlak voor de koppeling zijn alle kweekduiven op de foto geweest bij de nieuwe 
duivenfotograaf van Noord-Holland Vokko Brugge. Als hij klaar is en ik de foto's heb gescanned 
en voorzien van tekst lanceer ik nieuwe pagina's voor de kwekers met de nieuwe foto's en 
stambomen.  
Ik heb al wat foto's gezien en deze zien er veel belovend uit.  
Afgelopen zondag een bruisende tentoonstelling gehad. Op het hoogtepunt waren er toch meer 
dan 200 belangstellenden en dat is erg veel in een gebouw als het onze.  Dit keer hadden we 
een jeugdtentoonstelling aan onze tentoonstelling gekoppeld. Dus kinderen/kleinkinderen van 
leden hadden duiven ingestuurd en we hadden totaal 144 duiven.  
Maar de kwekers zijn  dus op oudjaarsdag gekoppeld en alles is aangelopen behalve twee 
latere duivinnen. Deze zijn erbij gekomen daar er nog een doffer tussen de duivinnen zat.  
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