
De Week van Arjan en zijn duiven 
 
2008 
  

week 51 en 52 2008. 
 
De laatste weken van het jaar verlopen hier relatief rustig. Ik heb gisterenavond de 
 
vliegers gescheiden. Doordat deze door de rui heen waren begonnen ze weer, 
mede door het zachte weer, met eieren leggen. Ze hadden zelfs de kranten onder 
de roosters vandaan getrokken om nesten te bouwen. Dus nu zitten de doffers 
apart en de duivinnen samen met de late jongen.  
Deze late jongen komen zoveel mogelijk los. Vorige week hebben ze nog hun 
toertjes gemaakt. Ik kijk wel uit, vooral in de twee laatste weken voor nieuwjaar, 
met het loslaten met het oog op vuurwerk. Er lopen bij ons nogal wat jongelui rond 
die zich uitermate vervelen... dus dan maar niet los.  
Wel viel het mij weer op de duiven er prima uitzien. Geen overgewicht en scherp, 
alert. Dat is prima in de winter. De jonge doffers moeten ook de lef hebben om de 
komende dagen een broedhok te veroveren. Ik heb twee doffers over, dus ze 
zullen aan de bak moeten om een broedhok te veroveren.  
Over een week of vier zal ik een dag de geslachten bij elkaar laten en kijken of er 
koppels ontstaan. Is dit het geval, schrijven we dat op.  
Deze week worden wel de kwekers samen gezet. Deze zijn al een week of drie 
bijgelicht en lijken eraan te wennen. Het hangt van de tijdsverdeling van de 
kweekmanager af, wanneer de koppeling plaatsvindt, ik vind dat dit niet zo veel 
uitmaakt. Alleen het dagfondkoppel moet gelijk aan de slag. De eerste eieren 
moeten worden overgelegd om 4 duiven te kunnen insturen naar Bulgarije met 
Travipharma. De jongen van de 3e en 4e ronde gaan dan naar de Dutch Open,  
welke inlevering tot eind april kan.  
 
In deze dagen vol eten en drinken moeten we onze duiven niet vergeten. Ik maak 
altijd een bakje met mineralen, vitaminen e.d. klaar welke ze krijgen. Tijdens de 
kerstdagen krijgen ze niet anders eten, maar wel op tijd. Bent u dus niet thuis met 
deze dagen, geef de duiven dan vlak voor vertrek te eten. 
 
De twee websites zijn inmiddels al weer een week of twee in de lucht. Die van Cor 
Schermer is alleen gerestyled en de nieuwe info en invulling moet nog komen. De 
Site van Bert Braspenning begint zijn definitieve vorm aan te nemen. Ook hij gaat 
een wekelijks verslag maken wat er allemaal gebeurt daar aan de Zuiderweg. Lijkt 
mij een interessant gegeven. 
 
Zelf wil ik één dezer dagen wat duiven op de foto gaan nemen. Ik denk aan alle 
kweekkoppels als deze zitten te broeden. Dat vind ik altijd een mooi gezicht. 
 
Verder is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon hier in West-Knollendam. Ik hoop 
eigenlijk nog steeds op een week of twee strenge vorst van een graad of -10 met 
een oostenwindje. Dus mooi schaatsweer en weinig nattigheid. Ik ben van mening 
dat dan de muggen e.d. doodvriezen en wij minder last hebben van allerlei virale 
ziektes als Paratyphus e.d. 
 
Ik wens U een goede kerst en vooral een gezond 2009. 

Week 48-50  

De weken vliegen gelukkig om. Ik heb het niet zo op dit donkere weer. Als het dan 
ook nog eens van dat druilerige weer is, dan  kan je mij opvegen. Maar het is 
inmiddels de dag voor Sinterklaas en dan gaat de tijd extra hard. De kwekers zijn 
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nu in hun 3de  week van de paratyphuskuur. Ik doe deze 21 dagen. Na deze dagen 
krijgen ze gewoon weer schoon water. Inmiddels wordt er ook  bijgelicht. Ongeveer 
van 0700 tot 1900 uur. Dit alles voor de koppeling van eerste kerstdag of 0de 
kerstdag.  

Wel heb ik nog een koppel aan het kweekbestand toegevoegd. Ik was erg blij met 
de aanschaf van een zoon uit de duivin die de  eerste NPO Ruffec won op 913 km in 
2005. Uit het koppel zijn al meerdere duiven gekomen welke bij de eerste 100 
nationaal hebben  gezeten. De vader van de nieuwe aanwinst is een inteelt naar 
het Dreampair van Glazenburg. Ik had op het vlieghok een duivin van  Cliff zitten, 
welke ik al niet had opgeleerd. Maar ik dacht eerst duivinnen te kort te komen op 
het vlieghok, vandaar dat ze  daar nog zat. Deze duivin is nu getransfereerd naar 
het kweekhok. Deze duivin is een kleinkind van de Marathonkampioen x een  
Brinkman duivin aan vaderskant. Aan moederskant zit de lijn van de 1ste nationaal 
Perpignan 2007 van Vertelman. 

Verder ben ik aan het uitzoeken aan welke éénhoksraces ik zou willen meedoen. 
Het nadeel is dat de meeste hun eindvlucht hebben  in September, waardoor de 
aanlevering van de duiven meestal plaats moet vinden in maart-april. Ik heb hier 
één koppel speciaal  voor zitten en dit koppel zou dan in twee ronden reeds klaar 
zijn. Ik zoek dus nog naar een race die ergens in november/december  plaats gaat 
vinden en waarvan de inleverdatum dus later zit. En een race waarvan de 
inleverdatum in eind februari is. Wie er  suggesties hebben, alles is welkom.  

Verder zijn alle jonge duiven weer in de handen geweest. Allen staan op de laatste 
pen of zijn bezig aan de laatste pen. Als  deze klaar is, ik denk aan ongeveer 1/2 
december, zal ik de geslachten gaan scheiden. Dan kunnen de jonge doffers een 
broedhok  gaan veroveren.  

Deze weken zijn wij bezig met onze tentoonstelling. Datum van het evenement: 11 
januari 2009. Het moet vooral gezellig worden en  niets te doen hebben naar de 
drang naar geld en het in 3 uur proppen van 6 ronden Rad van Avontuur.  
 
week 46-47 
 
In deze weken kan je goed zien dat het einde van het jaar nadert. De bomen raken 
nu goed kaal, de dagen zijn erg kort en worden nog korter. Stevige buien worden 
afgewisseld door zonneschijn. Het is guur en koud, dus de tijd die ik in het 
duivenhok doorbreng, is erg kort. Ik doe het licht aan, Ik voer, ik check het water 
en ga weer terug naar binnen. Na een half uur doe ik het licht weer uit. Dat is 
ongeveer de routine door de week. In het weekend hangt alles samen met het 
weer. Is het weer goed, dan gooi ik een koppel duiven los. Bijvoorkeur de jongen 
omdat dan ook de laten lekker buiten komen. Afgelopen weekend was het op 
zaterdag redelijk weer. De jongen los en zij genoten ervan. Ze schoten gelijk de 
hoogte in vlogen zeker 45 minuten. De late jongen waren ook lekker bezig. Na 3 
uur de spoetnik gesloten en de voerbak gevoerd. Eén keer de jongen geroepen en 
na een minuut of twee zaten de meeste binnen. Ik miste een Zomerdijkje, welke 
gelukkig de volgende morgen in de spoetnik zat. Deze weethet in ieder geval te 
vinden ! 
 
Verder heb ik het eerste koppellijstje gemaakt. Ik ben er nog niet helemaal 
tevreden mee, maar we gaan eraan schaven. Ik moet over een dag of 14 mijn 
definitieve lijstje inleveren bij de kweekmanager, dus ik heb nog even de tijd. De 
kwekers zitter er super bij, ik kan niet anders zeggen. Ik heb ze deze week weer 
eens in mijn handen gehad en verbaas mij er steeds weer over dat de duiven van 
2007 zo enorm doorgroeien. Ik had bijvoorbeeld een doffer uit Zoon Super 05 x 
dochter First Lady van Batenburg in mijn handen. Vorig jaar was dit een ranke, 
bijna smalle doffer, nu is het een beul van de doffer met een machtige vleugel. Dit 
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is voor mij nieuw soort en dat zie ik dus nu duidelijk. Anderen groeiden wel door, 
maar niet zo enorm en veel als deze.  
 
Dit weekend wil ik weer eens het jonge duivenhok helemaal in mijn handen nemen. 
Ik kijk dan naar de pennenstand, geslacht en de algemene conditie. Ik schrijf al 
deze dingen op, en ga dit soort dingen dus nu in mijn dagboek onderbrengen in de 
nieuwe Compustam.  
 
Verbazingwekkend al die verkopen op internet. Het lijkt wel of er geen duif meer 
naar de poelier gaat. Alles wordt hier verkocht. Laatst zag ik een verkoop van een 
topkolonie in Zuid-Holland waar alle toppers NIET inzaten. Heel raar, bij de duiven 
stonden matige prestaties...maar wel verkopen. Ik sprak op de beurs iemand van 
een veilingsite en die had in twee weken 20 aanvragen gehad om duiven te 
verkopen. De meeste waren allemaal opruimers die via het internet het hok 
moesten verlaten. Ikzelf verkoop ook weleens duiven via internet, maar dan zijn 
het duiven waarvan ik denk dat anderen daar wel mee kunnen slagen. Anderen 
gaan gewoon weg voor de slacht. Ook zie je dat bijna elke kampioen van een 
vereniging 30 zomerjongen kweekt en deze probeert te slijten op internet... Als ik 
zou beginnen met de sport en wil dagfond spelen zou ik deze verkopingen 
afwachten en dan bij dit soort regionale toppers de duiven kopen... of ik zou bij 
een verkoop van late jongen voor een goed doel met een leuke zak geld 
verschijnen. Wij hebben hier elk jaar een verkoop voor het KWF en de late jongen 
die daar staan komen allemaal uit goed presterende ouders. Je kan voor een 

relatief appel en ei een paar leuke koppeltjes kopen.  
  

week 43-45 
 
In deze weken ruien de duiven lekker door. De kwekers zijn bijna klaar en 
beginnen volgende week aan een paratyphuskuur van 21 dagen. Ik doe dit elk jaar 
en het voordeel vind ik dat ook de nieuwe duiven deze kuur krijgen. De kuur is vrij 
breed qua behandelspectrum en neem zijdelings ook nog andere besmettingen 
mee, als deze voorkomen. De duiven worden er lekker schoon van. Ze zijn dan 
eind november klaar, na een week vitaminen kunnen ze rond de kerst gekoppeld 
worden. Ik ga deze week beginnen aan de eerste koppellijstjes. Ik heb voor de 
eerste koppeling 1 overlegkoppel en 11 kweekkoppels. Alle duiven krijgen een 
nieuwe partner. Ik probeer combinaties te maken welke of op andere hokken 
succesvol zijn, of waarvan ik denk dat het wel eens zou kunnen lukken. Ik maak de 
koppelingen eerst op papier, bij de definitieve versie ga ik kijken of de types ook op 
elkaar passen. Dan heb je nog kans dat ik ze herkoppel als de modellen en ogen 
niet bij elkaar passen. Ik koppel nooit twee staalogers op elkaar en qua bouw 
alleen nooit twee hele grote of twee kleine. 
 
Op het vlieghok heb ik eindelijk de afdeling van de jonge duiven schoongemaakt. 
Een kliko en 3 vuilniszakken was het resultaat. Maar alles is nu weer lekker schoon 
en ik ben gelijk de meeste veren kwijt. Gisteren hebben de duiven lekker Biergist 
over het voer gehad. Ik kleef dat aan het voer met Roosvice of levertraan. 
Levertraan kan je krijgen in de natuurwinkel. Ik ben daar eigenlijk op tegen, daar 
dit gemaakt wordt van gevangen walvissen. Dus vandaar het alternatief met 
Roosvice. 
In de eerste week van deze week (dus 43) heb ik bij Arie Zomerdijk een koppel 
jongen gehaald uit de topper van het hok, de 2e kampioensduif overnacht an het 
rayon, maar deze doffer is ook al kampioensduif van het rayon geweest op de 
dagfond. Meer dan 50 prijzen heeft deze op zijn conto. Arie bood mij deze jongen 
aan, welke ik natuurlijk met open armen ontvangen heb. Super Arie! Ik hoop met 
deze wat meer snelheid te krijgen in mijn duiven. Ik ga deze, met mijn jongen uit 
de Merel, proberen uit te wennen. Het weer zit niet echt mee, maar ik ga het toch 
proberen. Ze hebben in ieder geval lekker in de zon gezeten in de spoetnik, Ik voer 
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deze jongen wel bij, want de overigen krijgen zeer karig ruivoer. 
 
Vorig weekend naar de NPO dagen in Rosmalen geweest. Op zaterdagmorgen 
waren we om 9.10 uur binnen en om 11.00 uur weer weg. Als je vroeg komt, kan 
je overal de zaken lekker snel afhandelen, zoals de nieuwe versie van Compustam. 
Dat we weggingen was het zeer druk bij de stand van de Compuclub. Verder heb ik 
nog naar hokken gekeken. Met de komende verhuizing van de kweekmanager zal 
mijn kweekhok verdwijnen en de kwekers mijn kant opkomen... dus moet ik 
voorbereid zijn... Nu ben ik zeer gecharmeerd van de hokken van Lemmers uit 
Eindhoven... betaalbaar (scheelt ongeveer 2500 euro met een Dumohok..).. J ekan 
maar beter voorbereid zijn... Verder bij Pé op de stand geweest, bij GPS en 
natuurlijk even bij Beute gekeken. Herman Calon daar gesproken, wat altijd weer 
gezellig is.  
 
Op het gebied van internetpagina's ben ik bezig met een nieuw ontwerp voor Bert 
Braspenning en voor Cor Schermer. Bij beide worden er zeer binnenkort nieuwe 
foto's gemaakt, dus dan hebben we ook wat te laten zien. Zodra de pagina's actief 
zijn lezen jullie dit. 
 
Succes met de koppelbriefjes en de snelle mannen met het koppelen aan het einde 
van deze maand. Houdt de duiven goed in ge smiezen, want in deze tijden wil er 
nog wel eens een ziekte de kop op steken... ik hoop in deze tijden altijd maar op 
een weekje nachtvorst van -10... is lekker slecht voor bacterieën.. die kunnen daar 
slecht tegen. 
 

 
Week 41 - 42 
 
In deze weken hebben we weer een afdelingsvergadering. Er is vorig jaar een 
nieuw, redelijk jong afdelingsbestuur bij ons begonnen aan een mooie taak. Ze 
hebben zich onder andere tot doel gesteld de sport te moderniseren. In het eerste 
jaar hebben ze reeds een stempel gedrukt op de sport in onze provincie. Een 
fraudeur werd ontmaskerd, een duif werd uit de uitslag genomen naar aanleiding 
van het artikel betreffende de onmogelijke snelheid en verder is er een test 
gehouden met betrekking tot het anders vervoeren en lossen van de duiven. Dit 
had vooral te maken met het feit dat voor dit jaar duiven van verschillende rayons 
in één auto konden zitten en dat duiven van één rayon over meerdere auto's 
verdeeld zou kunnen zitten. Nu schijnen er weer een aantal zaken op stapel te 
staan, welke de duivensport in Noord-Holland moeten doen bloeien. Men wil 
bijvoorbeeld een aantal dispensatiespelers in hun echte rayon laten uitrekenen. 
Laten we hopen dat de tegengestelde belangen van bijvoorbeeld het Amsterdamse 
deel van de afdeling en de kustkant van de afdeling niet de gehele vergadering 
gaan bepalen. Vroeger zijn vergaderingen wel eens uit de hand gelopen in allerlei 
scheldpartijen en kleine handgemeentjes.  
 
Dit bestuur kan je betitelen dat het durft de zaken aan te pakken en een stempel te 
drukken op de duivensport in Noord-Holland. Ook doet het mij deugt dat dit 
bestuur veel bespreekt met het fondclub bestuur. Zo heb ik begrepen dat 
voorstellen rondom de overnachtfond worden doorgegeven aan de fondclub om 
daar de besluiten te nemen. Een goede zaak zou ik zeggen. 
 
Verder wordt ik erg moe van al het gezeik rondom de nieuwe combi-ring. Hij zou te 
duur zijn ... (huuh gewoon dezelfde prijs als vorig jaar plus de BTW) en de aparte 
chips. Die zijn weer te klein.. wat een gezeur... Niemand heeft deze gezien, dus 
laten we dat nu eens afwachten. En dan nog de zaak Jos de Ridder.... het lijkt mij 
duidelijk dat de aanklager de films moet zien en dan kan oordelen... Staat Jos de 
R. erop en is hij bezig met duiven verhuizen van mand naar mand, dan heeft hij 
een probleem. Het rare aan deze zaak is dat Jos de Ridder zelf nog geen zaak heeft 
aangespannen wegens smaad of zo... Dit is tekenend voor de zaak. Hij als 
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geslaagd zakenman zal toch wel weten dat hij deze weg kan bewandelen of zou hij 
dit niet kunnen betalen?????? 
 
Mocht het NPO bestuur weer ploffen, dan wordt het zaak eens een bemiddelaar van 
buiten de sport toe te laten en deze een analyse te laten doen van het bestuur, het 
functioneren van het NPO buro en van de afdelingsbesturen. Wellicht is het tijd om 
eens een ander soort structuur van onze organisatie aan te gaan nemen en ook 
met betrekking tot vervoer.  
 
Op eigen hok is het erg rustig. De selectie is doorgevoerd op zowel het kweekhok 
als op het vlieghok. Dus wat dat betreft heerst er rust. Wel probeer ik zo nu en dan 
iets te bemachtigen op een verkoop. Vooral als de verkoop voor een goed doel is, 
dan wil ik nog wel eens toeslaan.  
De duiven op het vlieghok gaan zoveel mogelijk los. Maar nu de dagen korter 
worden, wordt dit wel steeds moeilijker. Bij de oude duiven zijn inmiddels de 
nesten weggehaald en staan de broedschalen te weken in water. Deze ga ik na een 
week schoonmaken en dan zijn de schalen weer schoon voor het volgende jaar. De 
oude duiven waren reeds goed aan het ruien, maar na 3 weken elke dag Naturaline 
vallen de veren nu goed en regelmatig. De jongen hebben dezelfde "kuur"gehad en 
beginnen weer mooi te worden. Als de Naturaline op is, dan krijgen ze een aantal 
weken gewoon water en, als dat mogelijk is, twee keer per week een bad.  
De jongen van de Merel zijn mooi opgekomen. Eén vliegt er al rond en de andere 
twee worden deze week gespeend. Als voer krijgen ze rui extra speciaal van 
Wielink. Eén keer per week krijgen ze een mix van de ruimix van Wielink, plus grit 
en roodsteen, mineralen van Natural. Hier vallen ze werkelijk op aan. Meestal doe 
ik dit op woensdag. In die ruimix zitten heel veel kleine zaden, maar ook 
mineralen, vitaminen, zeg maar gerust, van alles wat.  
Ik denk dat de rui erg belangrijk is voor de duiven. In deze periode komen er ook 
veel rare ziektes naar boven als de duiven niet goed gezond zijn. Dus wel op 
blijven letten op de gezondheid van de duiven, al bent u er in deze natte en 
donkere dagen, maar kort bij de duiven. 
 

week 36-40  

Zo, de vakantie is weer voorbij. Super weer, heel veel gezien en door het mooie 
weer weer lekker uitgerust. Nu zijn we bezig met  onze jet-lag weer te doen 
verdwijnen. 9 uur tijdsverschil moeten worden verwerkt en dat kost toch een 
aantal dagen.  

Op de dag na onze terugkeer de duiven lekker in de regen losgelaten. Ze hebben 
hier optimaal van geprofiteerd. De duiven zagen  er trouwens prima uit.  

Dit weekend gaan we de eerste selectie doen, zodat deze er maandag uitkunnen. 
Ik wil vooral de selectie richten op de jongen en  de oude doffers, want deze 
categorie had bij de vorige inspectie een groot overwicht. Dit overwicht wil ik 
gewoon kleiner maken.  Waar ga je opletten bij deze selectie zult U zich afvragen?  
Bij de oude duiven is het simpel.... prestaties... Ik denk dat  hierdoor een 
twee/drie-tal doffers hun plaats gaan verliezen. Dan bij de jonge doffers wordt 
e.e.a. wat moeilijker. Er zitten er  een aantal tussen die na weken weer het 
thuishonk bereikt hebben, na relatief simpele vluchten. Als dan blijkt dat deze ook 
nog  uit duiven komen die niet meer op het kweekhok zitten, dan is die keuze erg 
snel gemaakt. Ik hoop op deze manier er toch een  aantal te kunnen liquideren.  

Als dat gebeurt is, wil ik eigenlijk maandag het jonge duivenhok schoonmaken. Dat 
is voor de vakantie niet gelukt, dus gaan we  het maandag a.s. maar proberen. 
Alleen het weer moet een beetje meezitten... 

Op het kweekhok zijn de duiven gescheiden en dit levert heel veel veren op. Dat is 
maar goed ook, want zo tegen kerst wil ik  deze duiven weer gaan koppelen. Het is 
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wel stil geworden daar op het hok, want er zijn er wel een stelletje uit, maar dat is  
alleen maar goed.  

week 33-35 
 
In de weken na het oude duiven seizoen staat alles in het teken van het hok 
vakantieklaar maken en zorgen dat de oude duiven op eieren komen. De vliegers 
zijn dus na Bordeaux bij elkaar gebleven. Inmiddels heb ik van de Merel 4 eieren, 
de eerste 2 heb ik overgelegd. Verder krijgen alle koppels 1 jong. Op deze manier 
heb ik nog zes jongen over, welke in ieder geval niet bij mij blijven. Als eerste heb 
ik het weduwduivinnenhok helemaal schoongemaakt. Dit alles gaat makkelijk in 
een groene kliko, welke gedurende de zomer elke week geleegd wordt. Deze week 
was het weduwnaarshok aan de beurt. Alle duiven naar buiten, stofkap op en even 
doorwerken. Binnen 30 minuten is alles weer voorbij. De stront plus onderliggende 
kranten zitten allemaal weer in de groene bak welke vandaag geleegd wordt. Nu 
nog 1 afdeling te gaan, ik hoop dat dat volgende week kan. Het is hard nodig. 
Op deze manier is het hok schoon voorde rui en zo kan ik over twee weken met 
een gerust hard op vakantie. Alles is dan weer schoon en de duiven kunnen lekker 
doorgaan met ruien. 
De late jongen hebben twee natoervluchten gehad. Ik had in de planning staan dat 
ze ook nummer drie zouden meemaken, maar ik was afgelopen vrijdag pas rond 
07.30 uur thuis.... en dan moeten de duiven nog eten, ikzelf moet nog eten en dan 
nog naar de vereniging.... daar had ik dus geen zin in... dus de duiven lekker 
gevoerd en thuis gelaten. Zelf even wat rustig aangedaan, rustig lekker gegeten en 
even naar de vereniging geweest. De late jongen gaan as vrijdag wel nog de mand 
in als alles goed gaat naar Strombeek.  
Ik heb ook de jonge duiven nog een keer allemaal in de handen gehad en gekeken 
naar het geslacht en de algemene indrukken. Ik heb genoeg duivinnen, maar het is 
wel erg krap. Verder gier ik van de doffers... ik heb er erg veel. Dus hier ga ik wel 
even de kam door heen halen. Ik heb er enkele welke weken later terug zijn 
gekomen... deze zijn als eerste aan de beurt. Ten tweede heb ik er nog een paar 
waarvan beide ouders reeds het kweekhok hebben verlaten... die gaan er ook uit. 
Dan heb ik voor de vakantie in ieder geval de eerste selectie gehad. Veel jongen 
stonde trouwens op nog maar 3 of 4 pennen, dus dat gaat voortvarend. 
 
Tevens krijgen alle duiven vanaf nu ruivoer, dus ik hoop dat dat de rui goed 
ondersteund en bevorderd. Als ik terugkom van vakantie ga ik bekijken of ik de 
Beute methode nog moet toepassen, dus de karnemelkmethode.Op het kweekhok 
gaat vanaf volgende week de rust weer weder keren, daar dan de kweekmanager 
weer elke dag het hok betreedt. Dan zullen deze ook gescheiden gaan worden, 
zodat ze met kerst weer gekoppeld kunnen worden.  

 
week 31-32 
 
Laten we maar beginnen met de uitgestelde vlucht van Tarbes. Deze gaat los op 
zondag en gelukkig heb ik smaandags altijd vrij. De duiven had ik al niet voor half 
twee verwacht, daar ze dan 1000 mpm gingen. Eerst even op de koffie geweest bij 
de kweekmanager, want hij werd 65. Dan om half één daar weer vertrokken en 
mijn positie ingenomen in de tuin onder het zonnescherm op de bank. laptopje aan 
en de meldingen in de gaten houden. De meldingen uit het zuiden stelde mij 
dermate gerust op een goede afloop, daar de duiven daar goed vielen. Ondertussen 
een filmpje kijken en alvast de reportage schrijven voor de landelijke 
duivensportpers. Om ongeveer kwart voor 3 krijg ik de melding van Arie 
Zomerdijk. 
Iedereen geinformeerd en dan om 4 uur komt over haar standaard boomtop de 
Merel aangesneld. Een minuut later zit zij in haar broedhok. Ik meld de Merel bij 
ons meldcentrum en melding 18 is mijn deel. van een dikke 230 duiven is dat toch 
weer 1 op 10, wat toch altijd een streven is. Het concours gaat vrij snel en om half 
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7 zijn de prijzen eruit. Tijdens het uitslaan komt mijn tweede getekende de Alexis 
thuis. Zij meldt zich per SMS. Deze 8 jarige duivin is mee op dit soort vluchten voor 
als het een echte klote vlucht wordt.. dan is zij er en kan ze mij redden. De derde 
duivin is tot op heden nog niet gearriveerd.  
De dag erop was het gelijk inkorven voor Bordeaux, de laatste vlucht. 9 duiven had 
ik in de mand zitten. 5 ouden en 4 jaarlingen, 5 doffers en 4 duivinnen. De duiven 
zijn gelost om 1500 uur in Bordeaux met prima weer en een zuidwesten wind. 
Gelukkig geen nachtvliegers, of bijna niet en iedereen krijgt duiven, behalve Arjan. 
Toen om even voor 12 uur een koppeltje van 3, ik roep en deze komen alle drie 
naar beneden. Ze landen, één vreemde erbij en nummer 4 valt ook. Ik snap hier 
dus niets van. Ik roep en 1 voor 1 komen ze naar binnen. 2 jaarlingen en een oude 
duivin. Dan 2 uur niets en dan in 5 minuten weer 2 duiven. Tijdens het eten 
nummer 6 en de volgende morgen nummer 7. En dat is de stand tot en met nu... 2 
mis ik er... mijn eerste getekende,... en dat stond ie niet voor niets en de laatste 
getekende... 
Op zondagmorgen de aankomsten van Perpignan gezien bij Cees. Ze kwamen weer 
top, niet super maar gewoon top. Hij heeft een goed jaar, met een 14e nationaal 
als top.  
Tussendoor heb ik de jongen nu 3 keer opgeleerd, althans de jongen van de 
natoer. Deze gaan as vrijdag naar Meer en dan een vluchtje of 3, 4.  
De vliegduiven zitten nu gekoppeld en mogen een jong grootbrengen. Van de Merel 

ga ik pogen 4 eieren te krijgen.  
 
week 29-30 2008 
 
Rustige weken. Ingedutte bestuursleden hebben besloten overnachtliefhebbers 
gewoon 2 weken vrij te geven midden in het seizoen. Ik vind dit zeer slecht voor 
het ritme waarin je zit als liefhebber. Ik kan mij voorstellen dat anderen met 
vakantie gaan, maar ik had liever de eerste Bergerac in dit gat gezien. Ook kan ik 
mij voorstellen dat de deelname nu helemaal inzakt, of mensen overschakelen naar 
de ZLU vluchten. Daar kan je immers wel lekker doorspelen. Verder is het niet 
mogelijk om duiven drie keer te spelen als je St.Vincent en dezen Tarbes door 
dezelfde duiven laat vliegen. Tot vorig jaar konden wij de duiven een programma 
voorschotelen van Bordeaux, Montauban , Bordeaux of St.Vincent Mont de Marsan 
en Bergerac. Maar het zal wel logisch zijn denk ik. In deze weken is het dus zaak 
om te herstellen en evt. te kuren of om de forme vast te houden.  
Nummer 6 heeft zich ook gemeld van Montauban. Tijdens het inkorven van Tarbes 
meldde deze jaarling zich. De duif is apart gezet met voer en water, heeft wat 
pillen gehad en heeft een dag later een verplicht bad gehad. Ook is hij tegen luizen 
behandeld. Na twee dagn mocht hij met liefde weer meetrainen met de groep. Ook 
met het warme weer klapperen de weduwnaars alsof het een lieve lust is en de 
duivinnen trainen zich ook helemaal gek. Deze trekken weg en scheren dan zo nu 
en dan over. Dan komen ze en stormen ze naar binnen.  
Er moeten ook nog een aantal jongen mee met de natoervluchten. Deze moet ik nu 
wel gaan opleren. Met dit warme weer, en meestal ook met normaal weer, wacht ik 
tot laat om te beginnen. Dus laat op de dag leer ik dan op. Meestal zijn de 
resultaten van dit opleren dan ook beter.  
 
Verder ben ik het kweekhok aan het evalueren. Ik ga de trend die ik heb ingezet 
vorig jaar doorvoeren. Dus een hele basislijn gaat eruit en deze wordt niet meer 
opgevolgd. Bij anderen gaat deze lij als de brandweer, maar steeds meer krijg ik 
het geloof dat dit op kortere afstanden is. Op dit moment heb ik ingekorfd voor 
Tarbes (1092km) en dan kan ik niet zeggen met mijn kleine hok, oh die ziet er top 
uit maar kan niet mee omdat hij de afstand niet aankan... Dat wil ik dus NIET en 
dat moet nu dus wel..... Dus we gaan het aantal kleinkinderen van Black Giant tot 
1 of nul reduceren. Wellicht is het het feit dat ik op Weduwschap speel en deze 
duiven op nest gespeeld moeten worden of passen ze gewoon niet bij mijn hok en 
verzorging. Ik heb er reeds enkele op internet aangeboden en in deze maanden 
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gaan er nog minimaal 2 duivinnen (zoon x kld) en uit zoon en een kleinzoon 
aangeboden worden. Ik denk dat ik er eentje overhoud, nl zoon x dochter ...  
In de tussentijd heb ik een rechtstreekse batenburg- vd Merwe duivin op de kop 
kunnen tikken. Deze dochter van Guus x dochter Miss Bergerac brengt het aantal 
Batenburgduivinnen op 2. Ik had reeds 3 doffers, dus deze lijn is nu voldoende 
vertegenwoordigd. 
Verder is er een lijntje met NoordHollands trots met Krancher, van de Peppel, van 
der Laan duiven.  
Het enige nadeel, ach wat is een nadeel, is dat het erg bont wordt allemaal... 
 
Verder heb ik, net als vele anderen, met verbazing gekeken naar de uitslagen van 
Verkerk en Zn van de afgelopen 2 dagfondvluchten in Zuid-Holland. Teletubbies..... 
ze krijgen daar de duiven thuis zoals ik deze van St.Vincent altijd krijg (....????) 
Wat een superdupertopforme hebben zij op de hokken. Spelen ze nu tegen 100 
duiven, maar gewoon tegen dik 6000 duiven en ook nog eens tegen Willem de 
Bruijn (welke ook goede reeksen heeft, maar niet meer gezien wordt),Bosua, 
Ouwerkerk, van de Merwe, van Zon om maar even wat te noemen... Je zal er 
vlakbij wonen... ik zou een combinatie met ze gaan vormen... Als ik alles over ze 
zo lees, dan moet Trafipharma de produktie van Forte-Vita op gaan voeren met 
200%, want de vraag zal wel hoger worden....  
 
Dus met de inkorfde Tarbes nog twee vluchten, want Bordeaux staat volgende 
week op het programma. Hierop gaan er voor mijn doen veel duiven mee.... 
jaarlingen en ouden... lekker knallen. 
 
week 28  2008 
 
Deze week is "eindelijk" het NPO bestuur ontploft. De twee-spalt was al aanwezig 
vanaf het begin. Allerlei kleine zaken werden nog deskundig onder allerlei 
vloerkleden geveegd en naar buiten toe werd er net gedaan of alles soepel verliep.  
Door roadshows in het land werd de neutralisatieregeling zeer deskundig door 
betrokken bestuursleden geintroduceerd. Als tweede werd het probleem nationaal 
vliegprogramma op een zelfde manier aangepakt. maar over de NU werd toch wat  
makkelijk heen gestapt. Afspraken werden als niet bestaand beschouwd, terwijl er 
toch vele oren aanwezig waren en notulen waren gemaakt. Als we de analyse van 
de samenstelling starten, dan is de fout gelijk gemaakt in het begin. Oude leden of 
één lid van het oude bestuur is blijven zitten. Deze persoon is nou net diegene die 
de grote storing veroorzaakt heeft richting allerlei commissies en NPO bureau. ik 
noem alleen maar de commissies Duivendiefstallen, tucht en geschillen. Tevens 
was de nieuwe voorzitter een oud voorzitter van een afdeling waarin vele 
problemen waren en ook onder het tapijt verdwenen. Allerlei fraude pogingen 
werden gepoogd in de minne te schikken. Vreemd, maar dan heeft zo'n voorzitter 
al een verkeerde start.Als nieuwe bezems schoon willen vegen, dan moeten deze 
bezems geheel nieuw zijn, en niet een oude steel bevatten. Ik denk dat de drie 
heren Jacco Dirksen, Henk Geerink en Wiebren van Stralen de basis moeten zijn 
van een nieuw bestuur. Zij zullen de formatie moeten van dit bestuur moeten 
leiden en aanvangen. Wellicht moet een commissie van wijze mannen een 
voorzitter zoeken die deze taak aan kan. Bij andere sportbonden wordt dan veelal 
gezocht in kringen van oud-politici. Dit soort types zijn geheel onafhankelijk en 
kunnen een oordeel vellen door meningen te wegen en dan de juiste beslissing te 
nemen. Ook zijn zij gewend een grotere organisatie te leiden en hebben wellicht 
een frisse blik. Wel moet dit een type zijn met affectie voor de duivensport. Het 
nieuwe bestuur moet een aantal speerpunten krijgen: Modernisering van de sport, 
oplossing duivendiefstallen,  
opsporen van dopingzondaars en zorgen voor een effectief NPO buro.  
 
Op eigen hok verliep het weekend best wel OK. Op Montauban had ik wel wat 
vroeger willen zitten, maar ik speel bijna weer 1 op 10, wat voor mij een sort van 
graadmeter is. Ik was om 0600 uur wakker en kreeg toen ook de melding van de 
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eerste duif in de sector. Daarna begon het wachten. Na 2 koppen koffie en de 
krant, de fondkrant en het spoor ben ik maar eens gaan bellen. Ik hoorde van 
duiven in Amsterdam en Haarlem, maar niet bij ons in het centrum. Om 9.45 belt 
Vokko van het in de Rijp gelegen Paradijs. Hij draaide om 9.40 en is de eerste 
melding. Dan begint het turen en het wachten. Samen met de kweekmanager tuur 
ik wat af. Dan belt An van de Peppel op dat zij er eentje hebben, dan belt Cliff en 
duif door en nog één. In een blik kijk ik richting de kust en zie een duif aankomen 
als een steen. Attendeer mijn Pa op de duif en als een streep valt Galileo in één 
keer op de klep. Als eerste getekende ging hij de mand in, dus dit is goed voor het 
aangetekende kampioenschap. Bij het melden hoor ik dat de Brugemannen de 2de 
nationaal hebben en de eerste verliezen op 15 minuten. Toch feliciteer ik de 
mannen via Colinda. Super op deze overvlucht. De tweede, een jaarling komt om 
even over 12 uur, dus een half uur na de prijzen. Verder komt tijdens het uitslaan 
's avonds nog een twee jarige duivin, de volgende morgen een jaarling en 's 
middags nog een oude duivin. Dus de teller staat op 5 van de 7. ook heb de de 
jongen weer in mijn handen gehad en gekeken hoe deze eruit zagen. Verder zijn de 
jongen die nog opgeleerd moeten worden gelijk in de mand gezet. Een paar uurtjes 
mand gewenning is nooit mis.  
De komende twee weken gaan we kijken of de ploeg voor Tarbes en Bordeaux 
goed kunnen krijgen, de jongen voor de natoer kunnen opleren en even kijken of 
we wat herintreders kunnen activeren. 

Week 27  2008 
 
Deze week geen overnachtvluchten. Alleen Bordeaux ZLU ochtendlossing. Die vrije 
week kwam mij eigenlijk gewoon goe uit, daar ik nu de duiven allemaal 2x heb 
kunnen lappen vanaf mijn werk. Eerst op woensdag de duivinnen, op donderdag de 
doffers en op vrijdag de doffers en de duivinnen. Deze vrijdag heb ik ze tussen de 
middag 1 voor 1 gelost met de duivinnen als eerste. Hierna de doffers en bij 
thuiskomst mochten ze bij elkaar blijven totdat ik thuis kwam. Alle duiven om de 3 
minuten gelost en ook de aankomsttijden genoteerd. Het record is nu 21 minuten. 

De jongen zijn vrijdag weer in de mand geweest voor 160 kilometer. Ik denk door 
de vliegende wind gingen de duiven erg hard en om 16.11 kwam de eerste met dik 
82 km/uur uit de lucht vallen.  

's Avonds ben ik eerst de meldingen van Bordeaux Zlu in de gaten gaan houden. 
Toen het Uur U naderde ben ik naar castricum gereden om de 41 gekorfde 
jaarlingen en ouden te aanschouwen. Cees en zijn duiven boden ons een waar 
spectakel en toen ik om 22.20 vertrok waren er 19 teruggekeerd. 

De één kogelde nog mooier naar beneden dan de andere.  
Op zondag met de mannen wezen inkorven voor Barcelona. Zelf geen duiven mee, 
maar anderen wel.  

Dinsdag inkorven voor Montauban. Het ziet er naar uit dat het een zuid-oostelijke 
wind zal worden. Ik heb 7 duiven klaar staan voor de strijd. We zullen zien wat het 
wordt. 

In deze tijden worden er veel jongen opgevangen. Zelf kijk ik eerst hoe de 
aanvliegers ervoor staan. Meestal blijven ze zo lang als nodig is en dan los ik de 
meeste weer in Amstelveen. Vooral niet bij huis, want dan blijven ze meestal 
hangen. Los opvangers altijd een paar kilometer van huis af, dan gaan ze meestal 
weer naar huis terug en is de liefhebber ook weer blij.  

Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen.  
Ben van de P. had een pieper van dit jaar opgevangen uit Frankrijk. Zijn 
schoonzoon rijdt regelmatig op Frankrijk dus die neemt onder andere dit duifje 
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mee. Lost deze onder Parijs en de volgende dag zat het piepertje weer bij 
Ben……….. 

Aan de andere kant als er iemand belt die een opvanger heeft, vraag ik hetzelfde te 
doen als ik altijd doe. Alleen als ik merk dat de duif is uitgewend of bij een niet-
duivenlifhebber zit, ga ik deze ophalen. Deze week had ik iemand die had een jong 
opgevangen van mij , welke ik had gehaald bij een bekend liefhebber. Ik kreeg 
deze melding door en ik belde gelijk. "oh meneer, die duif vliegt nu rond het hok…. 
, hij kwam hier een week geleden binnen en was mager, ik heb hem lekker gevoerd 
en toen mee laten vliegen met de hoop dat deze weer weg zou gaan…." Ik heb 
gelijk gevraagd te bellen als de duif weer binnen was en na het telefoontje….. U 
raadt het natuurlijk al, ik stond een half uur later even boven Alkmaar met deze 
duif weer in mijn handen…….  

"ja dit duifje komt altijd als laatste binnen…… " Altijd als laatste binnen…. Hallo het 
is mijn duifje….. Ik wilde me bijna nog verontschuldigen dat ik niet gelijk met de 
papieren op de stoep stond…. 

Dit weekend dus in ieder geval Montauban en de jongen…. Eens kijken…. Ik vind 
eigenlijk dat ze genoeg ervaring hebben opgedaan…. 

week 25 en 26 2008 
 
Inderdaad de jongen op 10 kilometer weggebracht. Los om 17.15 uur en na een 
minuut of 50 waren de meeste weer thuis. Enkele kwamen de volgende morgen.  
St.Vincent ging om een normale tijd los en was het de volgende morgen wachten. 
Lekker in het zonnetje begonnen aan het verslag voor de duivenbladen van deze 
vlucht. Redelijk snel kwamen de tijden door van Sector en 1 en 2. Dan begint het 
rekenen en trek je de conclusie je rond 1 uur nog bij de eerste 10 van de afdeling 
kan komen. Als dan de eerste van het inkorfcentrum doorsijpeld, dan bouwt de 
spanning op. Ondertussen gooi ik de weduwduivinnen los voor een training. Nadat 
deze binnen zijn, zijn de doffers aan de beurt. Het trainende koppel jongen van de 
Ster komt over en de doffers duiken hierin. Het is leuk om te zien dat zij het koppel 
domineren, want het komt op grote hoogte regelmatig over. Zo nu en dan draait er 
een doffer uit en zeilt naar beneden. Ondertussen bel ik Vokko. Als ik hem aan de 
lijn heb, ben ik live getuige van de aankomst van Misty, zijn eerste getekende. Na 
een gefeliciteerd en een Pak ze ! hang ik op en bel nog een rondje. Ondertussen 
meldt An van de Peppel haar eerste twee duiven door. Dan scheert op haar vaste 
plek over de boomtoppen de Merel en landt op de klep. De electronica doet haar 
werk en ik doe een vreugdedansje. Toch weer een redelijk vroege duif met mijn 
eerste getekende. Ik meld de duif door en krijg een 11e melding door. Doe weer 
een belrondje, meldt overal de aankomst van de Merel en ga weer verder met mijn 
verslag. Ik bel met Sjoerd Bierlee, de eerste van het NIC en hoor zijn verhaal aan. 
Maak een afspraak om morgenochtend de foto te maken voor de bladen. 
Ondertussen zijn de doffers weer uitgeklapperd en vliegen de jongen. Dan na het 
eten komt de tweede getekende, de Alexis met haar acht jaren oud thuis. 
Geroutineerd komt ook zij over haar favoriete boomtop naar beneden.  
Na het uitslaan lekker even voetballen gekeken en mijn verslag afgemaakt. Op 
zondag de foto en alles weer in de mail naar de media. Zondagmiddag laat nog 
even de jongen opgeleerd vanuit Sloten (Wielerbaan Amsterdam). Los om 19.15 
uur en ze deden er weer lang over, maar nu één voor één. Ze gaan dan toch een 
toertje maken en onderweg gaan er dan toch jongen alleen hun gang.  
op maandag twee laatste terug van St.Vincent. Zagen er beide goed uit ! Op 
dinsdag nog een duivin van Bergerac terug, dus nu 4 van de 5.  
Als we dinsdag Mont de Marsan in gaan korven is de Zaanuitslag al klaar. Een 7de 
in de Zaan is mijn deel en ik ben tevreden. Op Mont de Marsan 3 duiven ingezet. 
De eerste van Bergerac en twee nieuwe, een tweejarige doffer welke mijn eerste 
was van Bergerac 2007 en een duivin van Grada. Op vrijdag de jongen inkorfd voor 
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Meer, 113 km.  
Mont de Marsan was uitgesteld vrijdag middag (waarom , wie het weet mag het 
zeggen... Pau wel los.... ) en Mont de Marsan dus zaterdagmorgen vroeg los... 6.45 
uur.... Wederom niemand snapt hier iets van... Ik voorspel vroege duiven voor 
dagfondspecialisten Pepping en Kramer en Zn. Wat klusjes buitenshuis gedaan en 
toen ik terugkwam waren reeds dik 12 jongen terug van 23. 's Avonds 17 van de 
23. Ook zat tussen de jongen een zwervende doffer welke weg was gebleven van 
Ablis. Onder de luizen en verder wel OK... dus eerst een bad gegeven van Azijn en 
zout, de nodige pillen gegeven en apart gezet.  
Die avond begonnen met BBQ-en met Cliff, Calvin en Jolanda. Daarna lekker 
voetballen kijken met de laptop op een krukje om de meldingen bij te houden. 
Tussendoor telefoon van An van de Peppel over de vroege duiven van Pepping. In 
de rust Cliff naar huis gestuurd, want rustig zitten doe je niet als je duiven 
onderweg zijn. Nog geen 20 minuten later ploft er een duivin op zijn klep, een 
tweede in het NIC. Die avond, na de kater van Nederland, laat opgebleven en 
daarna weer om 0500 uur wakker. Dan duurt het erg lang als om 8.19 uur mijn 
tweede getekende landt. Toch nog punten en ook nog getekende punten, waar ik 
vooral blij mee ben.  
Ook nog een jong terug, dus nu nog vijf jongen. Op het moment dat dit aan de 
tekstverwerker wordt toevertrouwd mis ik nog steeds 2 duiven van Mont de 
Marsan....  
De laatkomer van Ablis gedruppeld en een dag later gecontroleerd. Na controle 
weer teruggedaan bij de weduwnaars. 
Ook vandaag mest opgestuurd voor controle... gewoon op één en ander zeker te 
weten.... 
A.s. Vrijdag de jongen weer de mand in en volgende week dinsdag de 
Montaubangangers... dit worden een aantal jaarlingen plus enkele oude... Daarna 
twee weken betrekkelijke rust... dus tijd voor een eventueel kuurtje.. 
 
Succes aankomende weken, want het is weer spitsuur.... 
 
week 23 en 24 2008 
 
Zo de weken van Bergerac liggen achter ons en we zijn weer aan het focussen op 
de volgende  
vlucht, St.Vincent. 
Kijkend naar MeteoFrance en Meteo.be vond ik het een beetje raar dat de vluchten 
gelost  
waren op de vrijdag voor Bergerac. Maar ja, je hebt als liefhebber een redelijk 
vertrouwen  
in de kunsten van de lossingscommissie. De duiven waren erg goed de mand in 
gegaan en daarom  
werd er op zaterdagmorgen rond een uur of 10 plaats genomen in de tuin. Samen 
met de  
kweekmanager werd er gefilosofeerd over de aankomsten. Ondertussen was mijn 
mobiel redelijk  
in het ongerede geraakt. Mijn toetsenbord functioneerde niet helemaal goed meer 
en daardoor  
had ik mijn TAN code nodig, welke op mijn werk lag... dus geen mobiele telefoon... 
dus  
minder en minder informatie. Tussendoor alle jonge duiven in de manden gestoken 
en ook  
gelijk gekeken naar de pennenstand, en iedere duif van een druppel voorzien tegen 
de luizen. 
De duiven die minder dan twee pennen gegooid hadden, kregen gelijk een extra 
ringetje, zodat  
het pakken voor het opleren makkelijker wordt. 
Dan komen er berichten door dat er duiven gevallen zijn. Vroeg kreeg ik IJs Edel 
door,  
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Geerdink en op internet zag ik het zuiden van onze sector. Toen de meldingen van 
Arie  
Zomerdijk (het was gezellig op zondagmorgen aan de koffie) en van Ben van de 
Peppel. Toen om  
even voor half drie een duif uit de kust kwam en neerstreek op een huis verder. Na 
1 keer  
fluiten komt de doffer op de klep. Resultaat 9 in de ZCC, 15 in het Rayon, 111 in de 
 
afdeling en 96 in de Fondclub. Deze doffer is de broer 50 (van Ben van de Peppel) 
en was  
voorbestemd voor Barcelona. Nu gaat de doffer als 1e getekende naar Mont de 
Marsan. Verder  
is het hele weekend wachten, wachten en geen duif komt er meer door. Nu op 
maandag de 9de  
juni komen er binnen een uur twee duivinnen bij. Raar maar waar. Dus nu 3 van de 
5. 
 
De jaarlingen stonden in Peronne en deze vlucht ging pas gisteren, dus zondag, 
pas los. Op  
AT5 stond reeds dat het vertrek matig was... nou en dat was te merken... de 
duiven kwamen  
langzaam, maar toch weer door. 
 
De jongen zijn afgelopen woensdag even op 3 kilometer 'savonds om 19.30 uur 
losgelaten. Dit  
doen we als alles goed loopt vanmiddag rond 1700 uur nog een keer, maar dan op 
10 kilometer.  
Verder zijn de St.Vincent duiven gisteren even gelapt op 20 kilometer... en die 
gaan morgen  
de mand in. 
Dus het programma voor deze week is St.Vincent, verslag maken voor het NIC, 
jongen proberen  
op te leren en de duiven voor Mont de Marsan in forme proberen te houden en te 
brengen. 
 
Succes ! 
 
Week 22 2008 
 
Afgelopen weekend een duivenvrij weekend gehad. Ten eerste vond ik de 
voorspellingen te slecht in Frankrijk. Tevens hadden wij op zondag de tweede 
wedstrijd van onze wielerstichting..Dus weinig tijd tot geen tijd op zondag voor de 
duiven. Dus op zaterdag lekker in de Soleil gezeten in Catricum en daar de duiven 
thuis zien komen van Peronne en Ablis.  
De duiven waren op vrijdag reeds meegeweest naar mijn werk, dus hadden hun 
training reeds gehad.  
Op zondag was het dus gewoon hondenweer.... dus dat was lekker makkelijk. 
 
Gisteren bij Westwood Pigeons 4 jongen afgehaald en even lekker zitten melken 
met Pe, Gerrit en Adri. We gaan ze lekker uitwennen en zullen zie wat ze gaan 
doen.  
Verder deze week gewoon de duiven verzorgen en wellicht vrijdag de mand in op 
de opleervlucht jonge duiven voor een kort opleertje. Dit hangt even af van het 
weer en de lossing van Bergerac. De oude duiven moeten zoet gehouden worden 
door af en toe een toertje te maken en de jaarlingen kunnen nog een Bourges of 
een Peronne krijgen. Het liefst een Bourges als deze relatief licht gaat worden.  
 
De jongen beginnen steeds beter te vliegen en het gaat tijd worden dat deze een 
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opleertje gaan krijgen. Ik probeer voor de laatste opleervlucht op 14 juni (de dag 
van St.Vincent) deze opgeleerd te hebben. We hebben nog 14 dagen de tijd. De 
duiven moeten hiervoor nog 4 keer de mand in,voordat ze naar Geertruidenberg 
kunnen. Als dit niet lukt, dan hebben we nog een week extra.  
 
Vanavond inzetten voor Bergerac Nationaal. Ik heb er 5 voor vanavond. 1x 2005 
en 4x 2006. Ze zien er goed uit, dus we gaan het zien.  
  
Week 21 2008 
 
In deze week vanwege het weer niet ingekorfd voor Peronne. Waarom niet? De 
oude ervaren duiven zouden naar Peronne gaan om kilometers te maken en niet 
stil te zitten. Om nu de duiven een extra nacht mand te laten doen, terwijl ze aan 
huis dan 2 keer kunnen trainen vond ik wat onzin. Ik heb de duiven dus 
zondagmorgen naar Zestienhoven bij Rotterdam gebracht en daar eerst de 
duivinnen gelost en 15 minuten later de doffers. Ik als een speer weer naar huis, 
en door de noordenwind was ik eerder thuis dan de duiven. Na ongeveer 10 
minuten bleek dat de doffers de duivinnen hadden ingehaald. De 50 kilometer werd 
door de meeste klapperend en zwevend afgesloten en de duiven werden door hun 
doffer of duivin verwelkomd. Op deze manier zijn de duiven toch even weggeweest 
(allemaal nu, dus ook de jaarlingen) en hebben ze het weduwschap hopelijk 
geleerd.  
 
Op de zaterdagavond kwam er nog een duif door van Ablis. En ook begin deze 
week is er nog ééntje doorgekomen, dus het verlies wordt al weer wat dragelijker.  
 
Op het kweekhok is de produktie over het hoogtepunt heen. Er is nog een 
bestelling uit het hoge noorden van Nederland, en nog enkele koppels, waarvan ik 
meerdere jongen wil hebben. Deze gaan nog even door ! 
Verder moet ik rekening houden met een verhuizing van het kweekhok en ook met 
een kleiner wordend kweekhok, dus gaan we toch weer snijden in het kweekhok. 
Wel met beleid, want ik wil de diversiteit behouden en toch verminderen. Ik wil 
terug naar een koppel of 10 als maximum. Daarvoor moeten er dus een 10-tal 
duiven het veld ruimen. Dit wordt een moeilijke taak, maar ik denk dat ik in 
augustus/september er wel uit ben. Een andere mogelijkheid is dat ik ergens 
bijvoorbeeld twee koppels kan neerzetten, waar diegene als een dolle van gaat 
kweken en de jongen zelf behoud. Op deze manier kan ik dan een aantal duiven 
altijd nog terughalen. We zien wat dat betreft wel. 
 
De jonge duiven beginnen beter en beter te trainen. Het koppel is gevormd en is 
reeds gegroeid tot een 25-tal. De 10 die er nu nog extra zitten komen reeds buiten, 
luisteren goed en gaan ook zo nu en dan mee met het koppel. Ik wil de meeste 
straks meehebben met de jonge duivenvluchten. Dus zodra de oostenwind 
gedraaid is naar west, gaan we de jongen opleren in een keer of 4. Na twee keer 
opleren, worden de duiven ge-ent en dan gaan we verder met opleren.  
 
Aankomend weekend gaan de jaarlingen mee. Ik denk op vrijdag naar Peronne. De 
oude duiven gaan dinsdag erop naar Bergerac, althans de tweejarigen plus de 852, 
welke naar Barcelona gaat. 
 
Veel succes de komende week met de oostenwind! 
 
week 20 2008 
 
Een aantal dagen na het weekend gaat het weer beter. De duiven beginnen aan het 
weduwschap te wennen en trainen nu elke dag beter. Gisterenavond werd ik van 
de doffers al weer een beetje blij...deze beginnen met hard trainen en komen dan 
klapperend weer terug.... eindelijk... 
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Nu even terug naar het weekeinde. Vluchten Nijvel en Ablis op de rol. Voor de 
derde keer dit jaar oostenwind en de oude duiven had ik ingekorfd op Nijvel en de 
jaarlingen op Ablis. De duiven zijn de hele donderdag bij elkaar geweest en 
donderdagavond dus de jaarlingen in de mand en vrijdag de oude duiven. Nijvel 
begon gewoon normaal met twee snelle duiven achter elkaar. Maar dan gaten 
tussen de duiven door en van de 12 uiteindelijk 11 terug. 1 doffer gesneuveld en 
waarom... ik weet het niet. De jaarlingen hadden het behoorlijk zwaar. Vooral als 
je hoort dat men in Amsterdam begint om 10 voor heel, 1 duif in Koog aan de Zaan 
om 5 over heel, wat normaal is. Maar als er dan 7 duiven in 30 minuten vallen in 
de vereniging dan worden de billen samengeknepen. Ook bij dagfondspecialisten 
liep het niet storm. Om even voor 10 over (dus een uur na de eerste) zie ik een 
duif zich afsplitsen van een groepje van 3 en deze komt aangezeild over 3 
voetbalvelden heen... en dat was dan mijn eerste van de 17. Ik zal het leed maar 
kort samenvatten: 's avonds had ik er 4 , de volgende dag tot 11.30 uur totaal 9 
en sinds dien zijn er niet meer bijgekomen.  
Op Winning zag ik een vraag van een andere Noord-Hollander met ongeveer 
hetzelfde probleem... Duiven gaan super de mand in, alleen niet top in de 
motivatie. Maar twee late doffers welke gewoon tussen de jongen zitten komen wel 
door en duiven die eieren en jongen hebben gehad niet.  
Er stond reeds een kuurtje Geel gepland, dus deze is er ook gelijk ingegaan, samen 
met de Electrolyten en Vitaminen voor het herstel.  
Ik moet zeggen, de duiven trainen nu wel een stuk beter als vorige week, dit komt 
mede omdat ik ze nu achter de vodden aanzit en dat ze het weduwschap beginnen 
te aprecieren.  
Bij de jongen worden nu nog enkele duiven bijgespeend en dan is het genoeg. 
Alleen van de bonte Lekkerkerkste tweeling komen er nog jongen richting West-
Knollendam. De één heeft er reeds 2 en de ander slechts 1, dus van deze laatste 
nemen we nog een extra ronde. De jongen beginnen te toeren, alleen nog niet echt 
koppelgewijs. Ik ga het voer iets lichter maken, waarmee ik poog de training te 
verbeteren.  
Op het kweekhok gaan we gewoon verder met de afhandeling van de jongen en 
bestellingen die reeds gedaan zijn.  
As weekeinde kijk ik ook even naar het weer. Ik breng de duiven liever zelf even 
weg op zondag, dan dat ze over gaan staan. 
 
Week 19 2008 
 
In deze weken gaan we eens serieus met de duiven aan de slag. het wordt ook wel 
tijd, want de eerste overnachter komt eraan. De jongen bij de vliegers zijn 
afgelopen zondag of met de duivinnen meegegaan, of zitten bij elkaar in een 
broedhok om te leren eten en drinken.  
Voor deze actie hebben de duiven Chimay (280km) gehad. Met een oostenwind en 
een vroege lossing (op de Teletekst stond dat de inversie rond 10.00 uur weg zou 
zijn en wij lossen om 08.00 uur.) kwamen de duiven redelijk af. Wel met gaten 
ertussen maar aan het einde van de dag was alles er op Galileo na. Galileo is van 
2004 en je denkt dat hij toch genoeg ervaring zou moeten hebben. Op zondag ben 
ik weggeweest, maar Galileo had zich even voor 12 uur toch nog gemeld. Eigenlijk 
had ik 'm al afgeschreven, want als zo'n ervaren duif zich niet meldt... dan is het 
meestal niet goed. 
Dus reeds geschreven, de duiven zitten nu sinds zondag op weduwschap. het is 
niet helemaal top, maar de duiven gaan toch de mand in. Om de oude duiven een 
week langer door te kunnen spelen (Deze moeten naar Bergerac en St Vincent) 
gaan deze naar de vitessevlucht en volgende week naar Peronne. De jaarlingen 
gaan naar Ablis voor de volgende testcase. Hierna gaan de jaarlingen naar Orleans. 
Op deze manier hoop ik de oude duiven aan de gang te houden tot twee weken 
voor inkorving. Tussendoor zullen ze voor het weduwschapgevoel een klein lapje 
krijgen.  
Ik vind het wel riskant om duiven met wat minder trek op het hok mee te geven, 
maar ik hoop door de koppels donderdag de hele dag samen te laten zijn deze te 
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verhogen. De oude duiven zijn dan voor de vrijdag ook gelijk getoond.  
 
De jongen van de vliegers zijn opgehaald door kopers van bonnen. Ik hoop dat er 
bruikbaar materiaal tussen zit. De jongen zij in ieder geval goed opgekomen. 
 
Bij de kwekers kom ik nu regelmatig daar de kweekmanager geniet van een wel 
verdiende vakantie op Texel. Maar ook daar gaat alles lekker door en de jongen 
groeien als kool. De dames uit Lekkerkerk hebben beide jongen, dus deze groeien 
ook lekker. Ook de Rode van cees van der Laan heeft haar eerste jong afgeleverd 
en er liggen weer twee eieren.  
 
Bij de jonge duiven zijn er deze week twee Brommetjes bij gekomen en een mooie 
grijze en blauwe Tournier van Kweekhok Rijs. Deze Tourniers gaan terug naar 
bijvoorbeeld Black Jack, de Vechter, Ciska, Lijn Valk e.d. We gaan ze lekker spelen 
en kijken wat ze gaan doen. 
 
Verder lezen we nog steeds heel veel en ook veel uitslagen. Leuk vind ik het dan te 
lezen dan mensen een uitslag domineren. Dan kijk je verder en dan hebben ze 
ongeveer de helft van het totaal aantal duiven mee.... en dan krijg ik enorme 
jeuk.... iemand is dominant omdat hij gewoon veel beter is, of de concurrentie is er 
niet of men heeft een enorm ovenwicht... Of er staat een uitslag op internet onder 
een kopje van superuitslag. Wetende dat de liefhebber in kwestie de meest 
westelijk gelegen liefhebber is in de vereniging in een vlucht met oosten wind, dan 
wordt deze uitslag anders gelezen... in dit geval had men beter de uitslag van de 
desbetreffende CC kunnen laten zien, want deze werd niet alleen door hem 
gewonnen, maar bij de eerste 10 had hij er 7.....  
Als ik uitslagen bekijk, kijk ik altijd naar prijspercentages, vroege duiven en 
getekende duiven. Als ik dan bijvoorbeeld een advertentie van iemand met foto's 
van St.vincent prijsvliegers. Er staan er dan 8 op, met prijzen tot de 500ste 
nationaal. Best knap, 8 bij de eerste 500, maar met de wetenschap dat deze 
persoon er 170 duiven mee had en maar 33 in de prijzen, dan is de prestatie al 
weer een stuk minder en zou u dan nog steeds jongen a 200 euro bij deze persoon 
bestellen?? 
Ik ga dan liever naar iemand die 5 van de 6 pakt op dezelfde vlucht en dan een 
kopduif en de rest binnen de eerste 1000? 
Want, die jongen komen natuurlijk niet allemaal uit die eerste duif, maar wel uit de 
rest van het hok en stam. 

week 18 2008 
 
Deze week tussen neus en lippen door 29 stuks gekorfd voor Nijvel (van de bende 
van), wat ongeveer 217 kilometer is.Tussen neus en lippen zult u zeggen, ja dat 
klopt alleen even duiven pakken, inkorven en weer weg. Ik heb daar zelf ook een 
hekel aan om duiven te brengen en dan geen werk meer te verrichten in de club, 
maar in deze dagen voor de Ronde van Noord-Holland is dit erg moeilijk. 
Vrijdagavond hadden wij namelijk ongeveer 150 gasten op de Alkmaarse 
Wielerbaan tijdens de Grote Prijs Wielerweekend met wedstrijden met onder ander 
Theo Bos, Teun Mulder en Marianne Vos. Wij zijn dan de stichting Ronde van 
Noord-Holland. Wij organiseren dus de wedstrijd Ronde van Noord-Holland voor 
profs en de Ronde van het Lage Land voor junioren. De ronde van Noord-Holland is 
onderdeel van het Noordhollands Wielerweekend en dat was dus het vorige 
weekeinde. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de ICT tijdens de 
wedstrijden van onze Stichting en ook voor de fotografie en vele andere zaken. 
Hier gaat veel vrije tijd in zitten en dan hebben de duiven nog even het nakijken. 
Zaterdagmorgen vroeg uit de veren om nog even op Schiphol een jurylid op te 
halen en naar zijn hotel te brengen. naar huis haasten, water verversen en zorgen 
dat de Electrlyten door het water zitten, de jongen weer terugleggen op hun eigen 
plaatsen, en de klok klaar zetten op training en SMS. Rammelvoer pakken, mijn 
vader binnenlaten (hij komt als het kan kijken naar de duivenaankomsten) en 
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zitten. We zaten net en nummer 1 komt werkelijk aangedoken uit het oosten. Dan 
pas zien we de duiven erg hoog trekken en komt er eentje uit een koppel 
gedoken... als een baksteen naar beneden, 1 rondje en op de klep.  
Nu staan de vliegers nog niet op weduwschap, maar ze doen hun best ons te 
imponeren met hun aankomsten. 15 duiven in 10 minuten en ook de begintijd valt 
niet tegen. 's Avonds is alles thuis, dus kunnen we op zondag rustig ons ding weer 
doen. 
Op zondag vroeg een bad in het hok, water en voer aangevuld en weggegaan naar 
Zaandam, waar onze ronde start en finisht. Nu gaan we vrijdag voor 280 km 
inkorven (Chimay) waarna het de week erop Ablis wordt (op donderdag 490km).Ik 
twijfel trouwens nog of ik de duiven die naar Bergerac en St.Vincent gaan, zal 
korven voor Ablis, of ik deze een vitessevlucht geef, daarna een midfondvlucht en 
dan rust zal geven...Deze duiven zijn reeds ervaren en moeten dus de afstand 
aankunnen. Dan zullen alleen de jaarlingen Ablis krijgen en de oudere duiven Nijvel 
en Peronne en de st.Vincentvliegers nogmaals Peronne (alles vrijdag inkorven)De 
Bergeracgangers hebben dan 160,180,218,280,218 en 315km gehad (1300km) en 
de St.Vincentgangers zelfs 1600km. De jaarlingen krijgen na Ablis een week rust, 
dan orleans en Bourges. Een gedeelte blijft dan thuis voor Bordeaux ZLU en de rest 
krijgt Blois. Na Blois krijgen er een stel Montauban en een stel Bordeaux. Dan is de 
drie-splitsing van het aantal jaarlingen over drie vluchten heen als risicospreiding.  
 
Dus op Koninginnedag ga ik het Duivinnenhok klaar maken voor weduwschap, dan 
kunnen de duivinnen in het weekend na de vlucht lekker op weduwschap. De 
jongen blijven bij de doffers en door het roulatiesysteem blijven de duivinnen de 
jongen ook zien.  
 
Bij de kwekers gaat alles weer glad en strak. De kweekmanager gaat een weekje 
weg naar Texel, dus zullen we zelf ook weer wat moeten doen op het kweekhok.  
 
week 17 2008 
 
Deze week dus ingekorfd voor Strombeek. Deze 182 kilometer met Oost-Noord-
Oosten wind was lekker voor de duiven. Door deze wind moesten de meeste duiven 
minimaal 3 uur hangen. Door het hup stap sprong programma van afdeling 6 
worden we gedwongen straks van 280 naar 490 kilometer te springen. De duiven 
hebben daar nog wel eens problemen mme, maar na zo'n vlucht als afgelopen 
weekeinde wennen ze daaraan. Verder moeten ze voor de overnacht ook langer 
hangen in de lucht dus deze training kwam als geroepen. Ik had 24 duiven mee, 6 
verzorgden de jongen en de eieren, en deze kwamen wel, maar ik vond 
onregelmatig. Wel weer jaarlingen en oude duiven door elkaar en na een uur waren 
er 17 van de 24 thuis. Dat is dus wel weer goed en ik begon ook nog redelijk op 
tijd. Al met al miste ik er 's avonds 2 en de volgende dag kwam de één na laatste. 
De laatste is er nu nog niet, maar dat is weer een niet gekoppelde late doffer in het 
jonge duivenhok. Voor deze doffers wordt het tijd dat het weduwschap begint, dan 
kunnen ze met de doffers meetrainen en genieten van de dames op de dag van 
inkorving. 
Op zondag hebben de duiven een bad gehad en daar maakten ze heftig gebruik 
van.  
De jongen groeien goed en op maandag heb ik de eerste jongen na het ringen 
verdeeld over meerdere koppels. Op deze manier krijgen de duiven die later gelegd 
hebben gewoon een jong ondergeschoven en daardoor gaat hun bioritme gelijk 
lopen met die van andere koppels. Ze kunnen dan toch gelijk op weduwschap. 
Deze week krijgen de duiven 230 kilometer maar weer met een zuid-westenwind. 
Dus dat wordt weer een race naar huis. leuk voor de jaarlingen, maar ze leren er 
niet bijster veel van... 
 
Met de jongen gaat het prima, deze spelen lekker het dak en in de lucht. Op het 
kweekhok gaat ook alles goed. De koppels doen goed hun best om bruikbare 
jongen te kweken. De schimmels voor Stephan zijn ook geboren, dus ze komen 
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eraan! 
 
Dit weekend is er weinig tijd voor de duiven. Ze gaan mee, en ze zullen 
thuiskomen, maar of ik er ben, weet ik niet. Zie op www.wielerweekend.nl of 
www.rvnh.nl waarom. Ik hoop nu eens alles mee te kunnen geven. 

 
Week 16 2008 
 
Het spel is op de wagen. Afgelopen vrijdag 25 duiven ingekorfd voor Duffel 
(160km). Thuis bleven een aantal duiven welke op jongen of eieren zaten. Wel 
allemaal minimaal 2 jarigen, dus meer ervaren duiven. Deze duiven gaan 
aankomend weekeinde de mand in naar Strombeek (182km). De duiven gingen 
redelijk vroeg los en hadden ook regen gehad onderweg. Toch gingen ze bijna 120 
kilometer per uur, althans de snelsten in de vereniging. Mijn eerste duiven zaten 
10 minuten na de kopduiven in de vereniging en daar was ik meer dan tevreden 
mee. De duiven waren 3 weken los en 2 keer even weggebracht. Jaarlingen en 
oude duiven kwamen door elkaar, dus dat richtingsgevoel zit ook goed. Ik mis nog 
een late doffer, welke tussen de jonge duiven zat. Verder hadden ze alleen last met 
landen door de stevige wind.  
Op zondag hebben de duiven een bad gehad, wa ik nu elke week na de vlucht wil 
doen. Ook krijgen ze op zaterdag bij thuiskomst Electrolyten in het water om het 
herstel te bevorderen.  
De voorbereiding voor de vliegers begon begin maart. Toen heb ik bij twee 
dierenartsen mestonderzoek laten doen. Waarom 2? Ik heb meerdere malen 
meegemaakt dat de één zegt dat alles schoon is en dat een ander een hele andere 
conclusie trok. Dus zakjes naar Breda en Kockengen. Gelukkig hadden beide 
dezelfde conclusie dit keer dus dat zat goed. Daarna is het hok gereinigd en de 
duiven zijn gedruppeld met Anti luis en Worm van Travi. Dit ga ik deze week bij het 
inmanden nog een keer doen.  
Dan hebben ze een geel kuur gehad met op de eieren met de geel kuur uit 
Kockengen en dan 7 dagen. Dit kwam zo uit, dus vandaar 7 dagen. 
Deze wordt herhaald na het terugkomen van Ablis, de eerste dagfondvlucht. Op 
deze vlucht wordt alles ingekorfd en de thuiskomst is meestal graadmeter voor het 
hele seizoen. Als de duiven redelijk op tijd komen en dan met een frequentie als 
Schiphol naar beneden duiken is het OK. Nu is 17 dagen later Bergerac inkorven. 
De duiven voor St.Vincent gaan dan nog een keer mee op een vitesse of 
midfondvluchtje welke op vrijdag wordt ingekorfd. De jaarlingen gaan dan ook nog 
naar Orleans en Bourges, waarna ze naar Bordeaux ZLU (ochtendlossing) gaan, 
Montauban of Bordeaux middaglossing. De jaarlingen worden gesplitst over 
meerdere vluchten om risicospreiding aan te brengen.  
 
De jonge duiven beginnen te vliegen en een beetje te toeren. er wordt nog steeds 
aangevuld. Op het kweekhok gaat het nu erg hard. Van mijn Oom Leen zijn er twee 
duivinnen komen logeren, die gelijk voor nageslacht kunnen zorgen. Dit zijn twee 
zussen van Powerboy, welke in precies 13 uur en 1 minuut thuis kwam van 
Bordeaux ZLU en de 20e provinciaal jaarlingen was. Deze duiven zijn 100% 
Eijerkamp Muller uit de Zoete kerel x het Evenbeeld. Deze duivinnen staan nu op 
een Batenburg doffer(lijn Bonte kweker en Witbuik) en een Eijerkamp Muller doffer 
(klz Golden Breeder en Zoon van Zus Porsche 911, lady Sarina en halfzus van 
Mona Lisa. en zus van vader 1e int Perpignan duivinnen..) . uit beide duivinnen 
hoop ik wat jongen te halen voor de toekomst. Het bloed is goed...  
Aan de jongen doe ik medisch helemaal niets. Als alle jongen er zijn, worden ze 
geënt en een week voor het opleren worden ze gekuurd tegen het geel. Eerst 
moeten ze aan het klimaat van het hok wennen, dwz niet schoonmaken en 
roosters. Daar hebben, vooral de nieuwkomers (aankopen en bonnen) het meestal 
al zwaar genoeg mee. 
 

week 14-15 2008 
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De vliegers komen nu regelmatig los en zijn nu al op 40 kilometer weggeweest. Dit 
komt dus alleen maar door het betere weer en omdat het nu langer licht is. Mocht 
alles goed gaan, dan gaan ze komende week mee naar 160 kilometer. Afgelopen 
week de late doffers meegehad op Meer 103 kilometer. Van deze 5 kwamen er 4 
weer terug. Deze hebben dus een sprong gemaakt van 25 naar 103 kilometer. 
Van Meer was Bert Braspenning 1, 3 en 8 in het Rayon dus hij begint het seizoen 
weer eens geweldig. Na een minder seizoen vorig jaar lijkt het erop dat de extra 
luchtpijpjes op het dak hun werk goed doen. De duiven zitten er in ieder geval 
weer strak bij en weten de weg naar huis goed te vinden.  
 
Verder zijn de chipringen gekoppeld en hebben de meeste vliegers nu hun chip om. 
Ook de klok is getest en zelfs de SMS module werkt! Alles heeft dus de winter weer 
overleefd. De vliegers zitten inmiddels op eieren en deze gaan komende week 
uitkomen. Dan hoop ik er een aantal over te houden voor de kopers van bonnen. 
Deze hebben per e-mail de vraag gekregen of ze van de vliegers of de kwekers 
wilden. Van de meeste heb ik antwoord gekregen, dus dat komt ook goed. 
 
De kwekers gaan nu de tweede ronde afleveren de komende weken. Dan zithet 
jongen duivenhok bij ook weer vol. De jongen die er nu in zitten maken het 
uitstekend en doen hun vliegoefeningen uitermate nauwkeurig. Ze beginnen te 
luisteren, alleen de tamheid is nog niet optimaal. Maar dat gaan we in de zeer 
nabije toekomst goedmaken. 
 
Verder valt er op duivengebied weinig te melden, alles gaat, ondanks de drukte 
met werk en andere hobbies, voorspoedig. 
 
week 11-13 2008  
 
Afgelopen dagen Pasen gevierd alsof het kerst was. Althans het weer buiten deed 
erg aan de  
winter denken en niet aan de aankomende lente.  
De vliegers zijn gekoppeld en komen op eieren. Deze zijn vrij gekoppeld, dus er 
zijn altijd  
starre dames die niet willen of doffers die niet genoeg hun best doen. Uiteindelijk 
komt  
alles wel goed, maar je moet er wel geduld voor hebben. Sinds de koppeling 
komen de duiven  
zoveel mogelijk los. Maar met het weer van afgelopen weken is dat erg moeilijk, 
vooral omdat  
er ook nog gewerkt moet worden. Tegen 6-en thuis en dan kunnen de duiven net 
aan los, als  
het weer meewerkt.  
De duiven gaan dus de komende 10 dagen niet mee met de vereniging en ik hoop 
ze 1 keer te  
kunnen wegbrengen, waarna ze of met de eerste of met de tweede vlucht 
meegaan.  
Vorige week bij Eijerkamp twee aanwinsten gehaald (hoop ik) van het Jan Aarden 
ras. Twee  
mooie jongen uitgezocht rechtstreeks uit de kweekhokken gehaald. Ze worden 
lekker uitgewend  
en dan zien we wel verder. De jongen komen dus dankzij of door het weer ook 
bijna niet los.  
Orrienteren kunnen ze gelukkig in de ren en als ze los zijn weten ze redelijk snel de 
 
spoetnik te vinden om het hok weer binnen te gaan. De jongeren volgen de iets 
ouderen net  
als de schapen over de bekende dam. 
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Verder moeten de chipringen nog gekoppeld worden, de klok nog aangesloten 
worden en nog meer  
voorbereidingen getroffen worden. 
 
Week 9 en 10 2008 
 
De weken vliegen echt voorbij.... mischien een rare opmerking voor een 
duivenliefhebber, maar het is toch echt zo. Gelukkig worden de dagen langer, zodat 
we straks de duiven weer los kunnen gaan laten. Ik hoor om mij heen dat er wel 
veel jonge duiven ten prooi vallen aan de roofvogels. Echt vrolijk wordt je daar niet 
van.  
Over jonge duiven gesproken, de eerste zijn van het kweekcentrum Krommenie 
gearriveerd en deze maken het goed. De tweede lichting komt vandaag of morgen 
en dan zijn de eerste 10 binnen. Op het kweekhok zijn de eerste koppels dus 
begonnen aan de tweede ronde. Ook het superdagfondoppel heeft eindelijk eieren 
en lijken bevrucht. Ik hoop dat deze jongen nog op tijd zijn voor een éénhoksrace 
ergens in de Europa. Ik wilde eigenlijk de Dutch Open maar dat wordt qua tijd denk 
ik moeilijk...  
Op het kweekhok gaat alles dus weer als het zou moeten. We krijgen nog twee 
logees van mijn oom uit Lekkerkerk. Deze twee duivinnen gaan wij koppelen op 
twee doffers bij ons voor twee ronden jongen. De duivinnen zijn zusters van 
Powerboy, de doffer die kop vloog als Jaarling op Bordeaux ZLU. In 2004 was dat. 
Wij zaten met mijn zus en zwager te BBQ-en en de doffer viel als een baksteen om 
1 over 8 's avonds. Het jaar erop heb ik deze doffer verspeeld op een slechte 
Bordeaux. Deze 100% Eijerkamp-Muller duivinnen kunnen we mooi eens testen als 
kweeksters. 
 
OP het vlieghok wordt er binnen de komende twee weken gekoppeld. Ik hoop dat 
de vliegers een jong kunnen groot brengen en dan op weduwschap gaan. De 
vliegers zijn nog niet los geweest, dus vlak voor de koppeling en erna ga ik deze 
loslaten.  
De late jongen heb ik nu 1x opgeleerd vanaf pontje Buitenhuizen (10 km). In de 
komende weken worden deze verder weggebracht.  
 
Verder hebben we de voorjaarsbeurs bezocht. Op zaterdagmorgenvroeg waren we 
al paraat om 08.30 uur. Voor de ingang stond al een rij van ongeveer 50 meter. 
Alleen de verkoopcontainers stonden naar mijn mening verkeerd. Gewoon op de 
stoep voor de versmalling van de ingang had de ultieme plaats geweest.... tegen 
half 11 gingen we weer op huis aan met wat kleine zaken als knijpringen (de 
originele belgische) druppels worm-luis van Travi, wat zelfvullers bij onze Poolse 
vriend vandaan en emmers allerhande van de Patagoon. Helaas heb ik Steven niet 
getroffen in de stand van Winning, maar de volgende keer beter....... 
 
Juist voor het schrijven van deze week de nieuwe bijdrage van Gertjan Beute 
gelezen. Hij heeft wat goede opmerkingen aan het NPO bestuur. Vooral zijn 
voorstel rond een Adviceboard of een schaduwkabinet vind ik interessant. Ik zie het 
als een soort van raad van commissarissen bij een groot bedrijf. Deze dienen ook 
als een soort van adviesorgaan voor een directie of bestuur. Lees de column maar 
eens op www.duivenvlucht.nl of natuurlijk in het Spoor der Kampioenen.  

 
week 7-8 2008 
 
Deze weken is het nog rustig op mijn eigen hok. Op het kweekhok wordt er druk 
gekweekt. De eerste jongen liggen daar en groeien goed. Ik heb gelukkig geen last 
(even afkloppen) van de verhalen die je overal leest van Circo virussen, zwarte 
nestmatjes en dat soort elende. 
Verder hebben wij het huis, met name de zolder verbouwd, dus daar is ook veel 
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tijd in gaan zitten. 
 
Morgen worden de vliegers ge-ent tegen paramixo en deze zijn dan weer een jaar 
klaar voor de strijd. Tevens wordt het tijd dat ik de late jongen ga opleren. Het 
moet dan even normaal weer worden en niet zo wisselvallig en vies van de regen. 
 
In deze tijd hoor je steeds meer elende wat betreft de duivendiefstallen. Grote 
namen, die toch veel duiven verkopen voor veel geld zijn gewoon niet beveiligd. 
Want je ziet aan de inbraakpoging bij Gyselbrecht (PIPA) dat een installatie toch 
echt helpt. Het meest bizarre vind ik dat er bij iemand wordt ingebroken het 
weekend voor de dinsdag dat het alarmsysteem wordt opgeleverd. En dat iemand 
toevallig net zijn kwekers heeft verhuisd en dan zijn supervliegers worden gejat.. 
en dan maar 8 stuks... 
Ik mag toch hopen dat de NPO nu eens gaat meewerken in plaats van tegenwerken 
aan de oplossing van diefstallen. In de Belgische tegenhanger van het Spoor der 
Kampioenen verschijnt er binnenkort, ik dacht deze week, een nog al 
confronterend stuk van de voorzitter van de Belgische bond, en dan confronterend 
voor het Nederlandse NPO bestuur... eens kijken wat het oplevert... 
 
Zelf ben ik natuurlijk al enige tijd zwaar bewaakt, want iemand met mijn prestaties 
heeft dat natuurlijk erg hard nodig.  
 
Het blijkt maar weer eens dat vriendjes op hoge plaatsen, net zoals in de echte 
maatschappij, ook in onze duivenwereld je veel kan opleveren, inclusief 
bescherming. Ik mag toch hopen dat dit heel snel afgebroken gaat worden. 
Ik heb vorige week ergens gelezen, en ik kan het niet meer vinden, dat in 
Nederland zelfs een positieve dopingcontrole kan worden afgekocht.... nogmaals 
helaas kan ik het niet meer vinden, het zal dus wel weer verwijderd zijn... Als dit 
waar zou zijn, dan willen wel meerdere liefhebbers denk ik de persoon willen 
kennen die zijn buitenlandse bankrekening lekker aan het spekken is.... of zal het 
op een gewone DSB spaarrekening staan?? 
 
Volgende week wordt een drukke week, want dan moeten de diploma's 
geproduceerd worden voor The Best of the Best, verder natuurljk de 
Voorjaarsbeurs. Ik probeer altijd vroeg te zijn in Houten. Het eerste uur kan je veel 
meters maken en alles goed bekijken. Later op de dag wordt het alleen maar 
drukker met busladingen Belgen, Duitsers en zelfs Engelsen. Elk jaar weer 
verbazingwekkend hoeveel medicijnen deze lui meenemen naar de andere kant van 
het water. Buiten wordt je soms aangesproken of je de werking en gebruik kan 
vertalen voor ze... ze weten soms geen eens wat ze gekocht hebben.. 

 
week 5-6 2008 
 
Deze week de laatste hand gelegd aan het schoonmaken van het hok. Nu is ook de 
jonge duivenafdeling klaar voor de nieuwe generatie. De groene kliko is weer 
gevuld en wordt als alles goed gaat, vandaag weer geleegd. Vanaf eind augustus 
tot nu lag er dus een laag mest onder de roosters. Als eerste leg ik een laag 
kranten neer... Deze dienen dus als een soort absorbtielaag. Vroeger had ik er dan 
nog een laagje droogdekkorrel overheen. Deze heb ik tegenwoordig niet meer, 
daar er bijna geen verschil is tussen met en zonder. Het hok is goed droog, dus de 
mest droogt ook goed op. Alleen op plaatsen waar er veel mest valt, heb ik 
plankjes op de roosters liggen. Deze worden regelmatig (1x per 2 weken) 
schoongemaakt.  
 
In het weekend heb ik de doffers en duivinnen voor het eerst een dagje bij elkaar 
gehad. Ik ben een voorstander van vrije koppeling en daarom probeer ik via 3x een 
"samenhokdag" dit te bevorderen en te verspoedigen. Deze keer met halve 
broedhokken, maar de volgende keer met open broedhokken. De doffers worden 
door deze exercities feller op hun broedhok en worden er zich van bewust dat er 
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ook nog duivinnen bestaan. 
 
Gisteren, maandagavond, naar de commissie Neutralisatietijden geweest in 
Haarlem. Erg interessant om te zien wat deze commisssie voor werk verricht heeft. 
Deze commissie heeft alleen de opdracht gekregen om naar de NeutralisatieTijd 
(hierna NT) regeling te kijken en niet naar de lossingstijdstip, afstand en 
omstandigheden.  
 
De commissie heeft een aantal criteria opgesteld waaronder de volgende:  
1. iedereen moet deze regeling uit kunnen leggen en uit kunnen rekenen. 
2. Op de dag na de wedvlucht moet een vereniging een uitslag kunnen maken 
3. De regeling moet alleen gelden als er duiven in de NT vallen.... vallen er geen 
duiven voor of in de NT, (dus bij een normale vlucht) geldt de regeling van 2004 
(dus de normale NT regeling zoals deze in en voor 2004 was) 
4. de nieuwe regeling moet een goede weerspiegeling op de uitslag geven van de 
duiven die voor de NT, tijdens de NT en ook na de NT worden geconstateerd. 
 
De heren Provoost (voorzitter afdeling Zeeland), Makaay (bestuur NPO) en 
Geerdink hadden een zeer duidelijke presentatie voorbereid waarin men liet zien 
wat de voordelen en nadelen waren van de diverse systemen die men via post, e-
mail en forums toegespeeld gekregen heeft.  
 
Tevens heeft men een database aagelegd met de data van de vluchten van 2007 
van alle rayons, dus St.Vincent nationaal, nationaal Dax, nationaal Bergerac en 
nationaal Perigeux. Tegen deze data heeft men alle methodes getest en de 
uitslagen laten berekenen dmv al deze methodes.  
 
Het voorstel aan het bestuur NPO is ook het beste en het mooiste systeem. Dit 
systeem gaat ervan uit dat de duiven gewoon doorgevlogen hebben tijdens de NT. 
De voordelen van dit rekensysteem is dat de duiven op de goede volgorde worden 
geklasseerd en dat niet iemand op een langere afstand met een verschil van 4 uur 
altijd voor diegene op de kortere afstand zit. Ook de klassering van duiven die voor 
NT, in NT en na NT vallen is goed te noemen. 
Zij hebben gisteren dus zeer duidelijk gemaakt dat de huidige regeling belachelijk 
slecht is.  
 
Dus met andere woorden: de huidige regeling moet vervangen worden door de 
door de commissie voorgestelde regeling.  
 
Wel zal het NPO bestuur iets moeten doen met de opmerkingen uit de zaal over de 
lossingstijdstippen en de minimale afstand in een sector van een overnachtvlucht 
(900km). 
 
Ook de opmerkingen mbt de ZLU vluchten en de NT regeling aldaar sneden hout. 
 
Met andere woorden, de bijeenkomst was ZEER informatief, het voorstel van super 
en ook het verrichte werk van de commissie verdient alle lof. Verder valt op dat er 
liefhebbers in de zaal zitten die zonder uitzondering dus ook in het prille voorjaar 
met hun hobby bezig zijn. Ik zag de keizerkampioen van de fondclub, meerdere 
winnaars van de Marathon Noord, Barcelona cracks, spelers van vroege prijzen op 

de overnacht en ZLU en diverse anderen van Nationale inkorfcentra.  
 
week 3-4 2008 
 
De tentoonstelling was een groot succes. De deelname van de jeugd was prima, 
het rad draaide prima en ook de bonnenverkoop bracht een leuk centje op. Voor 
een vereniging die moet verhuizen binnen, naar men zegt 1 jaar, is dat toch leuk. 
Zelf 4x 92 punten voor het rode 4-tal. Ik was daarmee tevreden. maandag overdag 
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de diploma's gemaakt en het verslag gemaakt van de huldiging van de kampioenen 
van het nationaal inkorfcentrum. Maandagavond afgebouwd en toen was de 
tentoonstelling weer voorbij.  
 
Op het kweekhok zit bijna alles op eieren, behalve twee late duivinnen en een 
duivin van 11 jaar. Ik hoop dat deze wat moeite heeft met opstarten. Vorige week 
hebben we het dagfondkoppel wederom gekoppeld om te kijken of het nu wel gaat 
lukken. De jongen hieruit zijn eigenlijk voor diverse éénhoksraces bedoelt, maar we 
wachten af... 
 
Op het vlieghok zitten de duiven aan de paratyphuskuur. Deze moet gewoon een 
20 dagen voort, dus dat kan wel even doorgaan. Ik heb van die megavullers nu op 
de hokken staan en controleer elke dag of de inhoud minder wordt. Verder gebeurt 
hier weinig, want de duiven krijgen nog steeds in kunstlicht (met daglicht lampen) 
eten. Dus in het weekend maak ik de broedhokken even snel schoon en de zitjes 
bij de duivinnen en late jongen. 
 
Binnenkort wil ik wel alvast de duiven enten tegen paramixo, maar dit na de 
paratyphuskuur.  
 
De laatste weken volg ik de diverse discussies op het internet over allerlei 
theorieën. De ogenthoerie, de Beute-theorie, de vleugeltheorie en dan vooral de 
vroeg op de plank theorie.  
 
Met de ogentheorie en de Beute-theorie heb ik helemaal niets. Ik weet nog goed 
dat bij een goedspelende dagfondkampioen een ogenspecialist uit Limburg kwam. 
Deze koekeloerde in de ogen voor ik geloof 50 cent per duif. Hij stelde ook nog 10 
"superkoppels" samen. Jongen hieruit moesten de dagfondwereld veroveren. Nu 
hebben ze wel een wereld veroverd, maar meer die van het veld van de eer en die 
van de hemel en niet van de dagfond. Een slechtere ronde jongen heeft deze 
kampioen nooit meer gehad, want de koppels werden, heel verstandig en vooraf 
ook bepaald, na één ronde omgekoppeld.  
 
Met de Beute-theorie heb ik dus ook niets. Hij was deze winter bij ons in de buurt. 
Zelf was ik HELAAS in het buitenland, maar ik heb de verhalen van kritische 
toehoorders wel gehoord. Ten eerste was het reuze gezellig en druk. Iedereen was 
vol lof over het amusementsgehalte van de avond. Beute heeft jonge duiven 
gekeurd. Onder deze de twee eerste duifkampioenen van de ZCC... toch zo'n 200 
spelende hokken. Deze twee duiven zouden nou niet echt vliegende wonderduiven 
zijn en worden. Beide hadden 7 op 7 gevlogen dacht ik, en aan de kop diverse 
malen, anders wordt je geen duifkampioen....... en deze duiven waren van 2 
verschillende liefhebbers...  
Het leuke is wel dat zo'n avond weken, nee maanden lang nog besproken wordt en 
dat zo'n bijeenkomst weer leuke verhalen oplevert. 
 
Ik roep dan altijd... dit soort mensen krijgen veel duiven in de handen en 
daarnaast natuurlijk ook vele toppers. Zij hebben reeds een beter gevoel qua 
duiven en zij kunnen wellicht eerder een knappe duif erkennen dan een ander. Ik 
zou echter niet de selectie van mijn duiven aan dit soort types overlaten. 
 
Over de vleugeltheorie wil ik eigenlijk kort zijn. Onder supervliegers bevinden zich 
ook elfpenners, tienpenners, veel ventilatie, weinig ventilatie. De theorie is destijds 
beschreven door volgens mij Victor Vansalen in een boek uit de jaren 60 of 70. 
Theoretisch geweldig, maar een duif met een supervleugel en een 
orrientatievermogen van een aardappel daar heb je ook niets aan. 
 
Over alle theorieën roep ik dan altijd maar dat deze het goed doen zolang de 
bedenker de pannen van het dak vliegt. Als dit over is, dan is de theorie ook 
plotseling niet meer gangbaar. Verder zouden dan de rijken in onze sport de sport 
domineren, en dat is nu niet echt het geval. 
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week 1 en 2 2008 
 
Eindelijk is 2008 begonnen en zijn we af van alle verplichte dagen. Ik vind al deze 
dagen zeer gezellig, maar het verplichte karakter ervan vind ik niets. Tevens het 
stilzitten en niet kunnen doen wat je anders wel kan doen op een vrije dag stoort 
mij enorm. Tevens is stilzitten nou niet echt een sterke karaktertrek van mij. 
 
De kwekers zijn gekoppeld in het weekend voor nieuwjaar. In het begin ging alles 
een beetje stroef, twee late duivinnen welke niet echt wilden plus een door mij 
bedachte duivin was toch echt een doffer, dus dat was knokken. Verder ben ik 
redelijk snel met het wisselen van partners als een koppeling niet wil lukken. Maar 
eergisteren zijn de eerste eieren gelegd en dus zijn we van start gegaan. Ik heb 
ook reeds de ringen binnen en laten we het er maar bij houden dat we een echt 
Geer en Goor jaartje krijgen. Storend vind ik wel dat de ringen van 2006 kwa kleur 
lijken op deze van 2008. 
Voor de twee doffers heb ik eigenlijk geen duivin, dus we moeten even kijken hoe 
we dat gaan oplossen.  
 
De late jongen komen nu weer los en deze wil ik gaan opleren in februari. De 
dagen zijn dan wat langer en de jongen hebben dan wat meer training gehad. Bij 
de duivinnen kom ik er nog drie tekort dus van de late jongen gaan er drie naar het 
vlieghok. Deze worden dus niet opgeleerd maar zuiver gebruikt als weduwduivin. 
Deze ga ik voor het opleren naar de duivinnen verhuizen, zodat ze mee kunnen 
doen in de Paratyphuskuur welke ik de vliegers ook ga voorzetten. 
 
Bij de doffers zit er eentje teveel, maar dat komt in de loop van het seizoen wel 
goed. 
 
Verder zijn de hokken voor de duivinnen en doffers weer schoon voor een aantal 
maanden. De kliko heeft overuren gedraaid, maar alles is weer de deur uit. 
 
as Weekend is er bij ons tentoonstelling. Dit jaar op zaterdagmiddag opbouwen, 's 
avonds inzetten en zondagsmorgen keuren. Ik schrijf altijd dus ook dit jaar doen 
we dat. Tevens maak ik dit jaar de diploma's. Evenals vorig jaar heeft bijna 
iedereen kinderen en kleinkinderen opgegeven, dus de jeugd krijgt extra aandacht. 
We moeten als vereniging gaan verhuizen dus wat extra geld is altijd 
meegenomen. 
 
Als laatste nog even over de diefstallen in den lande. Ik hoop dat ze een keer 
gesnapt worden bij een jagende duivenliefhebber met een jachtgeweer in de 
aanslag. Dan zijn we gelijk van alle speculaties af EN weten we gelijk wie er achtr 
zit. Op de diverse forums wordt er hevig gespeculeerd en er zijn mensen die weten 
wie het zijn. Ik weet dat e.e.a. gevoelig kwa privacy ligt en dergelijke maar gewoon 
foto en naam en toenaam in de kranten en op internet.... er schijnen zelfs 
bewakingscamera video's te zijn dus.... in opsporing verzocht ermee... 
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