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Voorwoord
Maart 2021, een historisch moment. Niet alleen 
omdat het ondertussen alweer een jaar geleden 
is dat de wereldwijde Corona pandemie of ookwel 
Covid-19 genaamd haar intrede deed, maar te-
meer dat u nu de eerste hernieuwde uitgave van 
Neerlands Postduiven Orgaan onder ogen krijgt. 

De historie van het Neerlands Postduiven Orgaan 
is kleurrijk. Het officieel Orgaan van de N.P.O. en 
aangesloten bonden, zoals op de eerste editie van 
10 juni 1948 te lezen was, is voortgekomen uit de 
samenwerking tussen de heren G.J.D. Mingelen 
van “ De Postduif” en C.T. de Zeeuw van “ De Dui-
venbode”. Bij de start in 1948 telde het orgaan 840 
pagina’s en tijdens het 35-jarig lustrum in 1982 
zelfs 1.908 pagina’s in een wekelijkse editie.
Het waren de heren De Zeeuw die in de jaren na 
het 35-jarig bestaan lange tijd het orgaan hebben 
vormgegeven en onder hen bezielende leiding en 
een grote schare aan enthousiaste schrijvers was 
het voor de eindredacteuren wekelijks weer een 
feest om de editie klaar te stomen. Hoe jammer 
was het dat in de laatste fase na de overgang naar 
een andere eigenaar het blad ter ziele is gegaan.

In het voorjaar van 2016 waren het de initiatief-
nemers Ruud Moes, Arend Klaas Kramer en John 
Rimmelzwaan die de erfenis van het Neerlands 
Postduiven Orgaan konden bemachtigen en weer 
nieuw leven inblazen. Dit in eerste instantie door 
een website te lanceren en een internationale 
competitie van allure op te zetten “ De Allerbeste “ 
genaamd en met een aantal artikelen als de aller-

beste, de allersnelste, nieuws vanuit de afdelingen 
en doktersraad samen met een stukje historie en 
ingezonden stukken het Neerlands Postduiven Or-
gaan weer een kloppend hart hebben gegeven. 

Daar mocht het niet bij blijven vandaar dat met 
inzet van een diversiteit aan schrijvers en redac-
teuren werd gewerkt aan deze eerste editie van 
Neerlands Postduiven Orgaan in 2021.

Alle aspecten van de hedendaagse duivensport 
komen aan de orde en met een knipoog naar de 
tijden van weleer zijn de rubrieken … terug te vin-
den.

Wij hopen dat u met veel plezier deze editie leest 
en alweer uitziet naar de volgende die per kwar-
taal zal verschijnen en wordt toegezonden naar 
alle bij ons bekende duivenliefhebbers in Neder-
land. Dit alles is mogelijk gemaakt door een aantal 
sponsoren en vrijwilligers.

Een speciaal woord van dank aan de heren Jos en 
Hans de Zeeuw die beiden nog in goede gezond-
heid verkeren en met plezier naar deze editie uit-
kijken. Het zijn deze heren die in de afgelopen de-
cennia dit orgaan tot het blad van de Nederlandse 
postduivenliefhebber hebben ontwikkelt en wij 
hopen dat in de komende tijd in een nieuw jasje 
wederom te mogen doen.

Veel leesplezier gewenst!
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IN DEZE TIJD 
Er werd mij gevraagd of ik een column in het Neer-
lands Postduiven Orgaan wilde schrijven onder de 
ti tel “In deze ti jd” in de sti jl van Arie van den Hoek. 
Ik las de epistels van deze grootmeester desti jds 
graag en ik heb al zijn boeken. Ik hoefde er dan ook 
niet lang over na te denken. Zijn sti jl van schrijven 
past bij mij en over een groot aantal essenti ële za-
ken in de duivensport deel ik zijn mening. Maar 
er zijn ook grote verschillen in onze kijk op één en 
ander. Arie van den Hoek is in 1979 overleden en 
sinds die ti jd is er wel een en ander veranderd in de 
duivensport. Ook hebben we uiteraard een andere 
achtergrond. Arie schreef desti jds veel vanuit zijn 
dagelijkse ervaring en dan vooral op eigen hok. Ik 
zal vooral schrijven over zaken die ik tegenkom bij 
mijn acti viteiten voor de-duivencoach.nl. Daarom 
eerst even iets over wie ik ben en wat ik doe. Dit 
vooral voor degenen zonder internet. Voor hen die 
dit wel hebben verwijs ik graag naar mijn website.

Ik ben Nico van Veen, 63 jaar en ben ongeveer 20 
jaar zeer acti ef geweest in de postduivensport. 
Naast postduiven heb ik ook enkele jaren diverse 
rassen sierduiven gefokt. Sinds november 2009 
ben ik in mijn vrije ti jd acti ef als de-duivencoach.

Onder deze naam coach en begeleid ik duivenlief-
hebbers. Mijn acti viteiten bestaan uit drie onder-
delen, namelijk coaching en advies, beoordelen/
selecteren en koppeladvies. Daarbij richt ik me niet 
alleen op de duiven, maar vooral ook op de lief-
hebber zelf. Hierdoor hoop ik mensen op alle on-
derdelen van de sport bij te kunnen staan. In mijn 
beleving moet het meer zijn dan alleen de duiven 
selecteren, koppelen en het geven van adviezen 
over voeding of het hokklimaat. Uiteraard ben ik 
niet alwetend, maar met hulp van een groot net-
werk is het me tot op heden gelukt op bijna elke 
vraag wel een antwoord te geven. Maar één dwaas 
kan meer vragen dan ti en wijzen kunnen beant-
woorden. Waarmee ik wil zeggen dat er alti jd vra-
gen zullen zijn waarop ik het antwoord schuldig zal 
moeten blijven. In deze column komen een aantal 
vragen en antwoorden voorbij van zaken waarmee 
ik me de afgelopen periode heb bezig gehouden.

In deze ti jd van corona ben ik meer dan ooit gecon-
fronteerd met het overlijden van sportvrienden. 
Met sommigen had ik regelmati g contact.

Bijvoorbeeld met Gerrit. Op een woensdag was ik 
nog bij hem om samen met hem en zijn hokverzor-
ger de duiven te koppelen. We bespraken de repor-
tage die onlangs van hem gemaakt was nadat hij 1e 
nati onaal kampioen aangewezen jonge duiven was 
geworden. Gerrit had nog grote plannen, maar 2 
dagen later ontving ik een appje van een duiven-
vriend dat hij met corona in het ziekenhuis was op-
genomen. Uiteraard was dit een grote schrik. Die 
schrik sloeg om in verdriet toen ik 14 dagen later 
te horen kreeg dat hij was overleden. In dezelfde 
week kreeg ik uit het noorden eveneens een over-
lijdensbericht. Dit betrof Henk, eveneens een lief-
hebber van wie ik een paar maanden daarvoor nog 
zijn duiven had beoordeeld en koppeladvies had 
gegeven. Op oudejaarsavond wenste hij me nog 
een gelukkig nieuwjaar en zei dat het nieuwe dui-
venseizoen met veel meer vertrouwen tegemoet 
ging. Henk overleed niet aan corona maar aan een 
slopende ziekte. Ook dit bericht hakte er wel even 
in. Beiden hadden al een broze gezondheid, maar 
dat ze zo snel zouden komen te overlijden had nie-
mand verwacht.
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Over gezondheid gesproken. Er wordt door velen 
in de duivensport te pas en te onpas geroepen dat 
alles draait om goede duiven. Dat je met een sla-
gersbakfiets geen Tour de France zult winnen zal 
voor iedereen duidelijk zijn. Dus ja, je moet beslist 
goede duiven hebben. Maar zo eenvoudig is het 
niet, dat je voor succes in de duivensport voldoen-
de hebt aan enkele goede of zeer goede duiven. Als 
dat wel zo was, dan verzeker ik u dat er in menig 
club of samenspel aan het eind van het jaar hele 
andere liefhebbers op het podium zouden staan, 
dan de huidige kampioenen. De inzet van de lief-
hebber wordt mijn inziens veel te vaak onderschat. 
Niemand zal betwisten dat alleen een duif in top-
conditie in staat zal zijn tot een topprestatie, op 
een enkele uitzondering na. Maar minstens zo be-
langrijk is de goede conditie van de liefhebber zelf. 
Iedereen kent wel voorbeelden van liefhebbers die 
vroeger jarenlang het ene succes na het andere 
behaalden, maar er tegenwoordig nauwelijks nog 
in slagen om het papier te raken. Meestal zijn de 
liefhebbers nu op een leeftijd aangekomen waar-
bij lichamelijke ongemakken hen verhinderen om 
dezelfde aandacht en energie aan hun duiven te 
schenken dan dat ze deden in hun glorietijd.
Recent sprak ik een sportvriend  die ooit een be-
kende naam was op de marathons. Deze gaf aan 
dat hij op zoek was naar een hokverzorger, omdat 
hij het vanwege zijn slechter wordende gezond-
heid, niet meer zelf kon bolwerken. Ook gaf hij aan 
dat de aandacht van de liefhebber voor zijn duiven 
en de alertheid op het hok om in een vroegtijdig 
stadium signalen op te pakken, essentieel is om te 
kunnen presteren. Inmiddels heeft hij iemand ge-
vonden. Hopelijk kan hij hierdoor op termijn weer 
van nieuwe successen genieten.

In de tijd dat Arie van den Hoek zijn columns schreef 
waren er maar zeer weinig vrouwen actief in de 
duivensport. Ik herinner mij van de periode dat ik 
als jongen van 14 jaar in Wassenaar speelde (1970-
1972), dat er maar één vrouwelijke liefhebber in 
Wassenaar was. Destijds waren er twee verenigin-
gen in Wassenaar met in totaal zo’n 80 liefhebbers. 
Inmiddels is er in Wassenaar geen club meer en 
zijn er nog maar 3 duivenliefhebbers. En zo zijn 
er vele dorpen die vroeger een duivenvereniging 
hadden, waar nu nog een enkele of zelfs geen dui-
venliefhebber meer woont. Opvallend vind ik het 
dan ook dat er in diverse nog bestaande clubs ook 
vrouwelijke leden zijn. Bijvoorbeeld in Dedems-
vaart waar Diana Nijman samen met nog twee 

vrouwen lid is van PV Steeds Sneller. In de column 
die ik over haar schreef zegt ze hier het volgende 
over; “Er komen volgens mij steeds meer vrouwe-
lijke liefhebbers bij in de duivensport. Bij mij in de 
vereniging zijn we met z‘n drieën. We hebben veel 
contact met elkaar en proberen elkaar te helpen 
zodat we de mannen eraf kunnen vliegen. In de B 
poule lukt ons dat regelmatig haha. Er zit altijd wel 
een vrouw bij de eerste tien van de vereniging. Top 
toch?!” Ja. Ik vind dat zeker top. Daarnaast vind ik 
het ook een goede ontwikkeling dat er sinds een 
paar jaar ook een vrouw in het NPO bestuur zit.  

Tot slot nog iets over mijn illustere voorganger. 
Arie van den Hoek is voor de liefhebbers van on-
der de 55, waarschijnlijk alleen een grote naam uit 
het verleden. Een aantal van hen zal zijn boeken 
en dan vooral het Grote Postduivenboek misschien 
ook nog wel gelezen hebben. Arie schreef behalve 
de column “In Deze Tijd” in het NPO Orgaan ook 
jarenlang columns in “De Duif”. In de jaren zeven-
tig werd hij beschouwd als de beste schrijver over 
Postduiven. Vooral op het gebied van voeding was 
hij een autoriteit. Zijn boekje “Voeding, Voeder, Vi-
taminen en Duiven” dat in de jaren 50 verscheen 
en daarna nog diverse malen een herdruk kende, 
staat nog bij vele (vooral oudere) liefhebbers in de 
kast. In het dagelijks leven was Arie werkzaam in 
de agrarische sector. Bij zijn pensionering was hij 
provinciaal directeur van de Stichting tot Uitvoe-
ring van Landbouwmaatregelen. Behalve dat hij 
groot aanzien verworven had als kronieker, was 
Arie ook een groot kampioen voor wat betreft zijn 
sportieve prestaties. Vooral in de jaren 60 tot zijn 
overlijden in 1979 behoorde hij tot de uitblinkers 
in de provincie Zuid Holland. Zijn (vooral grijze) 
Tourniers zijn heden ten dage nog steeds een be-
grip. Velen hebben aan de nazaten van deze dui-
ven grote successen te danken.
                                                                                                                                                                
N.V.V
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Doktersraad: Winter, Kweken 
en onrust in duivenland

Een nieuwe papieren versie van het Neerlands 
Postduivenorgaan, wie had dat gedacht in deze 
tijden van social media en nieuwsberichtgeving 
via e-mail. En dan ook nog eens gratis voor ieder 
basislid van de NPO! Chapeau voor de vormgevers 
van dit idee heren Moes en Rimmelzwaan! Ik weet 
zeker dat dit door duivenliefhebbers ook in deze 
roerige tijden zeer op prijs gesteld wordt!

Nu wij een alles omvattend publiek met betrekking 
tot de duivensport aan gaan spreken zal ik mij in 
deze eerste papieren doktersraad even opnieuw 
voorstellen:

Ik ben Stephan Göbel, 31 jaar oud, dierenarts ge-
specialiseerd in duiven en woonachtig in het Zuid-
Hollandse Zwammerdam. Samen met mijn collega 
drs. Hans van der Sluis runnen wij een dierenkli-
niek gespecialiseerd in duiven te Kockengen, nabij 
Utrecht, waar wij onder andere de medische be-
geleiding verzorgen van duivenbestanden van over 
de hele wereld. Ik ben zelf actief bezig met de dui-
vensport vanaf mijn 11e levensjaar maar ben ei-
genlijk al besmet met de duivenmicrobe sinds dat 
ik kan praten! Naast dierenarts ben ik samen met 
mijn vader en collega van der Sluis ook actief spe-
lend met duiven onder de naam Göbel & van der 
Sluis en hebben wij voor de komende jaren onze 
doelen gesteld op de eendaagse fond en het jonge 
duivenspel. 

Als dierenarts proberen wij u gedurende het ge-
hele jaar door handvaten te bieden om de duiven-
sport op een zo goed mogelijke manier te beoefe-

nen. Ook proberen wij altijd vernieuwend te zijn 
en nieuwe problemen en of ziektes met een prak-
tijkgerichte benadering te lijf te gaan.
 
Op het moment van schrijven komt de buitentem-
peratuur al enkele dagen niet boven de 0 graden 
Celsius. Dit brengt tijdens de kweekperiode een 
aantal praktische problemen met zich mee. Uit 
testen in klimaatkamers, waar collega drs. Van der 
Sluis nog bij betrokken is geweest bleek dat dui-
ven prima kunnen functioneren bij temperaturen 
van -40 graden onder 0! De poten van duiven bev-
riezen niet. Dit komt omdat de bloedcirculatie bij 
koude zich beperkt tot alleen het centrale gedeelte 
van het duivenlichaam (vergelijkbaar met water-
vogels). Het probleem voor ons als dierenarts is 
tijdens deze echte koude periode dat de jaarlijkse 
vaccinatie tegen paramyxo, evenals andere vacci-
naties nu niet uitgevoerd kunnen worden. Door de 
teruggetrokken bloedcirculatie wordt het vaccin 
niet goed opgenomen door het lichaam, het ge-
volg hiervan is een heftige ontstekingsreactie in de 
nek omdat de entstof te lang op de inspuitplaats 
blijft. Dus beter even wachten tot de buitentempe-
ratuur niet meer onder het vriespunt daalt. 

Een probleem bij het azen van de jongen is dat 
de duiven door het bevriezen van het drinkwa-
ter teveel water in één keer opnemen als er vers 
drinkwater aangeboden wordt. Het gevolg is dan 
dat duiven de jongen teveel water voeren met het 
fenomeen ‘nestspuiten’ als gevolg. Dit probleem 
wordt nog erger als de doffer weer opnieuw begint 
te drijven als de jongen rond de 8 dagen oud zijn. 
De doffer heeft dan minder oog voor de jongen en 
de duivin krijgt de kans niet om de jongen goed 
te voeren. Dit probleem zien we vooral bij jongere 
duiven die over het algemeen nog wat feller in hun 
gedrag zijn. De oplossing is heel simpel. Ten eerste 
is het aan te raden de duiven tijdig te scheiden. Op 
ons eigen hok verhuizen de duivinnen met de helft 
van de jongen naar het jonge duivenhok als de jon-
gen ongeveer 16 dagen oud zijn. Dit geeft beide 
geslachten meer rust en zorgt ervoor dat de aan-
dacht weer op de jongen komt te liggen. Tevens is 
het aan te raden om duiven die op jongen zitten 
ten aller tijden vers (niet bevroren) water aan te 
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bieden. Al dan niet rond de periode van de over-
gang van pap naar hard voer aangereikt met elek-
trolyten. Wij hebben hiervoor het product ‘Recup 
Quick’ dat gerust gedurende een 10-tal dagen ver-
strekt mag worden tijdens de kweek. Wij verstrek-
ken Recup Quick vanaf het moment dat de eerste 
jongen geringd worden totdat het moment dat de 
laatste jongen 2 dagen geringd zijn. Wanneer we 
echt spreken van nestspuiten is het aan te raden 
‘Diarreemiddel vloeibaar’ te gebruiken. Dit omdat 
de samenstelling van dit product extra in de beho-
efte van voedingsstoffen van de groeiende jonge 
duiven voorziet!

Nu zo’n beetje iedere programmaspeler aan de 
kweek begonnen is zien we ook weer de jaarlijkse 
problemen met de kweek. Vooral de Salmonella-
bacterie grijpt tijdens de leg en het azen van de 
jongen om zich heen. Het feit dat de problemen 
juist te zien zijn op deze momenten in het kweek-
proces heeft alles te maken met de stress waar de 
duiven mee te maken hebben op deze momenten. 
Wanneer de eerste eieren gelegd moeten gaan 
worden drijven de doffers zo fel als ze maar kun-
nen om ervoor te zorgen dat de duivin het ei in 
‘zijn’ nest legt. De duivin krijgt hierdoor bijna geen 
rust en soms zelfs niet eens de kans om te eten. 
Dit schouwspel herhaalt zich wanneer de jongen 
ongeveer 8 dagen oud zijn. De doffer wil dan weer 
een nieuw nest beginnen en laat de duivin geen 
moment met rust. De beste en meest praktische 
oplossing is de helft van het voer op de bodem van 
het hok te verstrekken en de andere helft in een 
potje in het broedhok. Wanneer de duivin in het 
broedhok is zal de doffer haar meestal met rust la-
ten. Zo komt er meer rust op het hok met minder 
stress.
 
Stress en een onregelmatige aanvoer van voedings-
stoffen verlagen de weerstand van een duif dusda-
nig dat bacteriën zoals Salmonella makkelijker een 
kans krijgen om problemen te gaan veroorzaken. 
Het zijn dan ook zoals hiervoor al beschreven vaak 
de duivinnen die de eerste tekenen van een Sal-
monella-uitbraak gaan vertonen. Overmatig veel 
onbevruchte eieren, duivinnen met legnood of 
duivinnen die dood op het nest zitten zijn allemaal 
aanwijzingen voor een mogelijke Salmonella-in-
fectie. Naast stress zijn ook darmparasieten zoals 
wormen en coccidiose aanjagers van een bacterië-
le infectie. Deze parasieten beschadigen de darm-
wand en de bloedvaatjes van de darmen waardoor 

bacteriën gemakkelijk in het bloed terecht kun-
nen komen. Het is dan ook altijd aan te raden een 
compleet mestonderzoek uit te laten voeren ruim 
voordat u start met de kweek!

Naast de gebruikelijke problemen met de kweek 
proef ik ook enige onrust onder de duivenliefheb-
bers als het gaat over de start van het vliegseizoen. 
Of de Covid-19 pandemie ook dit jaar weer roet in 
het eten gooit blijft tot nu toe nog ongewis. Ook 
de naderende wetswijzigingen omtrent het vervo-
er van levende have binnen de Europese Unie, die 
doorgevoerd gaan worden op 21 april 2021, zor-
gen voor de nodige hoofdbrekens bij de commis-
sie die hieraan werkt. Er wordt met man en macht 
gewerkt om de quarantaineplicht van 21 dagen 
en certificering voor elk transport door de NVWA 
dusdanig te reguleren dat we kunnen sporten met 
onze duiven op de manier die we gewend zijn.
 
U kunt als liefhebber uw duiven wel al voorberei-
den op een wat verlate start van het vliegseizoen. 
Zo kunt u de duiven als ze nog niet gekoppeld zijn 
enkele weken later koppelen. Dit vertraagt de hor-
monale processen die uiteindelijk de start van de 
rui veroorzaken. Wanneer u al wel aan het kweken 
bent is het aan te raden de oude duiven net als de 
jonge duiven te gaan verduisteren vanaf 1 maart 
(13 tot 14 uur) totdat het sein wordt gegeven dat 
er gestart gaat worden. Als u de vluchten verderop 
in het jaar het liefst speelt kunt u het beste ver-
duisteren tot 3 weken voor de voor u belangrijke 
vluchten. Totdat de vluchten gaan beginnen is het 
aan te raden de duiven maximaal om de andere 
dag te laten trainen en op een lichte mengeling te 
houden. Om de duiven goed gekoppeld te houden 
kunt u de duiven één tot anderhalve dag samen 
laten in het weekend.
 
Verder wens ik u veel leesplezier in de nieuwe pa-
pieren versie van het Neerlands Postduiven Orgaan 
en hoop ik dat u in volle gezondheid met veel ple-
zier aan het vliegseizoen 2021 kan gaan beginnen!

Drs. Stephan Göbel (dierenarts voor duiven)

DAP J. van der Sluis BV
Industrieweg 1
3628 EZ Kockengen
Tel. 0346-242457
E.: info@duivenkliniek.nl
W.: www.duivenkliniek.nl
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Als je als liefhebber geselecteerd wordt om, op ba-
sis van de door jouw duiven geleverde prestaties 
Nederland te mogen vertegenwoordigen op een 
Olympiade, dan gaat je hartslag toch even om-
hoog hoewel hij het samen met zijn vader dit al 
eens meemaakte.

Het is in de eerste plaats een beloning voor de 
prestaties van de betreffende duif maar we we-
ten allemaal dat de liefhebber, zeker voor zijn 
eigen gevoel ook een belangrijke rol speelt.

De liefhebber;
Daarom willen we de liefhebber Danny v.d. Vre-
de graag, in deze eerste uitgave van wat ooit het 
enige kwalitatief hoogstaande weekblad in de dui-
vensport was en nu als periodiek magazine gaat 
verschijnen, aan u voorstellen. Danny v.d. Vrede 
mogen we typeren als liefhebber maar wel een ge-
boren winnaar.

Naast duiven was hij ook een begenadigd voetbal-
talent die het, in zijn jeugdjaren, schopte tot het 
hoogste jeugdniveau bij Feyenoord.

Danny staat in het vlieghok 

Zakelijk is hij opgegroeid tussen de kwekers van 
groenten en fruit en is momenteel commercieel 

eindverantwoordelijk bij Fresh ConneQt in Kapel-
le (Zeeland). Ook bestuurlijk heeft hij zijn sporen 
ruimschoots verdiend. Van 2014 tot 2018 is hij 
voorzitter geweest van Afdeling 5 en heeft de sle-
pende kwestie met de voormalige Afd. 12 weten af 
te ronden en hij had ook landelijk, in de NPO pe-
rikelen, een belangrijke oplossende inbreng. Daar-
naast heeft hij Afdeling 5 weer “op de kaart” gezet.

Danny heeft ook in Henriette een levenspartner 
gevonden die hem in staat stelt zijn duivenhobby 
volledig te kunnen beleven. Dat onderdeel van 
onze sport wordt weleens van ondergeschikt be-
lang geacht maar niets is minder waar. Zo is ook 
de verhuizing naar Kaatsheuvel tot stand gekomen 
waar, bij zijn fraaie woning, een tweetal prachtige 
en uitermate functionele hokken zijn verrezen.

Achtergrond in de sport;
Om de start van zijn duivenloopbaan kort aan te 
geven moeten we terug in de historie van de fami- 
lie, want zijn opa, oom en vader Adrie zijn allemaal 
opgegroeid met duiven. Danny hielp als 12 jarige 
al graag mee en samen met zijn, helaas te jong 

overleden vader, speelde hij in het Zuid-Hollandse 
Bergschenhoek al een dominante rol. Zij vormden 
samen al een combinatie die in Afdeling 5, waar zij 

  Door Wim Vos

Olympiadeganger, Danny v.d. Vrede uit Kaatsheuvel
met de beste allround duif van ‘t land.
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in het samenspel Groot Rotterdam een geduchte 
tegenstander waren en met respect werden ge-
volgd. 15 jaar geleden maakten Adrie en Danny al 
een superseizoen mee wat hen volop in de publi-
citeit bracht. Maar meer recent werd in 2010 een 
reportage van hen gemaakt n.a.v. hun uitzonderlij-
ke prestaties op de midfond. Wekelijks wonnen ze 
series kopprijzen in hun samenspel Groot Rotter-
dam tegen gemiddeld een kleine 5.000 duiven met 
als klapstuk de prijzen 1 en 2 tegen ruim 25.000 
duiven !

De basislijnen waarmee deze successen werden 
behaald zijn uiteraard mee naar Kaatsheuvel ver-
huisd.
 
De basisduiven; 
Grofweg moeten  we dan vermelden namen als 
Teun Hubregtse uit Rotterdam, Huub Hermans uit 
Bovenkerk (met z’n Janssens) Charles van Doorne 
uit Rotterdam (op de totale verkoop werden alle 
toppers gekocht door Danny). Ook van Rotgans-
Klein werden de topduiven overgenomen. Simpel 
gesteld in Bergschenhoek zat al een bewezen top-
kolonie waarvan de allerbeste mee naar Kaatsheu-
vel verhuisden. En bij die ijzersterke basis kwamen 
nog de topduiven van zijn huidige plaatsgenoot 
Rene v.d. Velden die overstapte naar de overnacht.

Vooraanzicht van het vlieghok gericht op het zuiden

De accommodatie in Kaatsheuvel.
Het vlieghok, wat met het front op het zuiden staat 
(zie foto) biedt plaats aan 28 koppels vliegduiven, 
verdeeld over 2 afdelingen en 2 afdelingen voor de 
jonge duiven, het is ruim van opzet en het heeft 
een opvallend hoge nok. Die is van binnen betim-

merd en slechts een smalle strook van ca. 10 cm. 
in de nok is open. Verder staan de spoetniks dag en 
nacht open zodat er optimaal verse lucht/zuurstof 
is. Bij ons bezoek was het geen plezierig weer, nat 
en koud maar de duiven zagen er super uit, kenne-
lijk omdat ze niet verwend worden maar gewend 
zijn aan ons klimaat.

De vliegduiven worden in maart/april verduisterd 
tot de vluchten beginnen en belicht vanaf de lang-
ste dag. Dat verduisteren gaat via een verduiste-
ringsgordijn wat volautomatisch op tijd ingesteld 
kan worden. Hetzelfde geldt voor het bijlichten 
(tot de langste dag) alles is geautomatiseerd en 
instelbaar. Ook het drinkwater wordt automatisch 
aangevuld en afgevoerd, er is altijd vers drinken en 
geen gemors of nattigheid.

De 2 afdelingen voor de jonge duiven, waarop al 
de eerste jongen zitten, zijn voorzien van een door-
dacht systeem. In het onderste stuk van de achter-
wand zijn, over de gehele breedte, 4 verzendman-
den aangebracht waar de jonge duiven doorheen 
moeten lopen om hun drinkwater te bereiken wat 
daar, net als tijdens de vluchten, aan de buitenkant 
hangt. Zo weten de duiven al vanaf hun geboorte 
waar op reis het water te vinden is! Ook dat is altijd 
gevuld en wordt regelmatig ververst.

Kort samengevat; alles is doordacht, waar moge-
lijk geautomatiseerd, volop zuurstof, afgestemd op 
een liefhebber die minimaal tijd aan verzorging kan 
besteden vanwege zijn werk. Aan de achterkant 
van het vlieghok zit nog een hok met nog 2 rennen 
voor bijv. latere jongen en weduwduivinnen.
 
Ook het apart staande kweekhok is ruim van opzet, 
heel open, volledig geautomatiseerd, verdeeld in 2 
afdelingen waarin de hiervoor genoemde kweek-
duiven zitten. Geen probeersels maar uitsluitend 
bewezen vliegduiven met wel heel knappe presta-
ties die ook via hun nazaten hun plek nog moeten 
veilig stellen. Ook die duiven zagen er bij ons bezo-
ek fantastisch uit.

Nr. 1 - 2021 - Jaargang 1
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Het spel.
Zijn spelbeleving betreft in hoofdzaak de midfond 
en de dagfond. Het spel met de jonge duiven was 
tot op heden meer gericht op africhten dan het 
spel zelf. Maar dat laatste gaat wel meer aandacht 
krijgen als de tijd het toelaat, want naast zijn werk 
komt er dagelijks 2 uur autorijden bij.

Er wordt weduwschap gespeeld met doffers en 
duivinnen. Bij het inmanden voor een vlucht wor-
den de duivinnen allemaal tegelijk bij de doffers 
gelaten. Na ca. een half uur worden de duiven ge-
pakt om ingemand te worden. Na de vlucht mogen 
ze geruime tijd samen blijven. De dag na de vlucht 
mogen ze alweer trainen. In de week voorafgaand 
aan de vlucht wordt er niet gelapt tenzij het een 
herstel betreft, maar dat is uitzondering.
Alle duiven trainen één keer per dag, ’s morgens is 
er geen tijd voor dus vanaf thuiskomst (4 uur) kan 
de training beginnen zodra de jonge duiven binnen 
zijn gehaald. Eerst de doffers enz.

Want de jonge duiven worden, in het kader van tijd 
en automatisering, ’s morgens om 11 uur losgela-
ten. Dan opent de klep zich automatisch en kun-
nen ze trainen. Dat doen ze ook maar ze blijven 
dan buiten tot Danny thuiskomt, zitten in de riante 
tuin of in het hok, vrijheid blijheid. Het nadeel is 
dat de roofvogels ook vrij spel hebben en dat kost 
daar wel een duif of 10 per jaar. Eigenlijk is dat al 
een eerste selectie want gezond moeten ze blijven 
met die vrijheid en gelet op het gevaar ook erg at-
tent. Zowel de doffers als de duivinnen zitten in het 
hok niet opgesloten.

Voorbereiding en selectie.
Er is gekoppeld medio december en de eerste ron-
de is al gespeend. Dat spenen gebeurt rond 17 á 18 
dagen samen met de duivinnen. Het opleren van 
de oude duiven bestaat uit het 2 of 3 keer weg-
brengen naar ca. 15 km.

Aan het opleren van de jonge duiven wordt wel 
aandacht besteed. In een tijdsbestek van enkele 
weken. Een keer of 10 naar korte afstanden (max. 
15 km.) en tenslotte een keer of 4 naar iets van 25 
km. Er worden ca. 75 jonge duiven gekweekt die 
met de jonge duiven africhting meegaan en ruim 
30 blijven thuis tot de natour, deels uit veiligheid-
soverwegingen.

Voor de oude duiven geldt een strenge selectie. 
De zwaarte moet ieder voor zich weten maar wie 
niet erg streng kan selecteren zal geen successen 
kennen. Teveel duiven houden betekent risico op 
teveel probleempjes.

Voor de jonge duiven wil hij op termijn graag op 
basis van prestaties kunnen selecteren. Maar dan 
moeten de omstandigheden zo zijn dat er serieus 
met de jonge duiven gespeeld kan worden op een 
vorm van weduwschap, dat is wel zijn wens ooit.
In zijn ogen is er maar één goed criterium voor de 
selectie en dat is de mand en de uitslag.

Verzorging.
’s Morgens is de verzorging minimaal vanwege zijn 
werk. Voer, drinken, loslaten en verduistering is all-
emaal geautomatiseerd.

Gespeende jongen met op de grond het vooraanzicht van de manden Achterzijde van diezelfde manden waaruit de jongen meteen 
leren drinken.
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De jonge duiven worden royaal gevoerd. Vanaf 4 
uur worden de jonge duiven binnengehaald en uit 
de hand gevoerd.

Voor de hele vliegploeg wordt het voer gemixt, 3 
zakken vliegvoer, 1 zak Zoontjes en 1 zak Zuivering, 
dat is een mix die bewezen heeft te werken. Daar-
naast zijn er de gebruikelijke zaken als grit/roods-
teen. Als supplementen wordt de pinda – snoep-
voer – hennep en P40 gegeven. De zondag na de 
vlucht zijn er mineralen en vitamines en krijgen de 
duiven hun bad. Als de jongen binnen zijn volgt de 
training van de doffers en de duivinnen, alle dui-
ven trainen 1 keer per dag.

Close up van de geautomatiseerde drinkwatervoorziening 
in het kweekhok

De medische kant die bij de verzorging hoort wordt, 
in probleemgevallen overgelaten aan de enige des-
kundigen op dat terrein. Dr. Mariën houdt regel-
matig zitting in de vereniging en wordt dus geraad-
pleegd. Indien nodig wordt ook dr. v.d. Sluis nog 
geraadpleegd, het advies van deze mensen wordt 
gevolgd omdat zij deskundigen zijn.
Belangrijk te vermelden is dat geen enkele duif 
vóór of na een vlucht enig middel krijgt toegediend 
tenzij op advies van een gespecialiseerde duive-
narts wegens een of ander manco.

De bestimmende nok van het vlieghok, let op de smalle 
 opening in die nok

Danny als liefhebber en organisatiemens;
Als de tijd het even toelaat is hij op alle bijeen-
komsten en tentoonstellingen te vinden, een echte 
duivenman. Ook op tentoonstellingen vind je zijn 
duiven en ook op de NPO dagen ontbreekt hij niet 
en enkele beursen bezoekt hij als het even kan. Zijn 
vereniging in Kaatsheuvel heeft in hem als voorzit-
ter een stuwende kracht met ideeën en is gegro-
eid naar 63 leden. Sinds zijn komst in Kaatsheuvel 
worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals 
een forumavond, promotionele activiteiten enz. 
de clubbinding is groot. In de winter zijn er zeker 
40 dartliefhebbers actief, ook niet leden zijn er dan 
te vinden. Er is hulp en gemoedelijkheid in die ver-
eniging waardoor het gezellig is er te komen. Zijn 
vereniging speelt met nog 5 verenigingen in het 
samenspel de Langstraat in rayon 4 van de Afde-
ling 2. Daarvoor heeft hij ook getracht het vervoer 
binnen Afd. 2 geschikt te maken voor de toekomst 
tegen beheersbare tarieven.

Nr. 1 - 2021 - Jaargang 1
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De duif in kwestie
Is een prachtige blauwe duivin van 2017 is bij haar 
geboorte vernoemd naar hun dochter Janne, zij 
staat er blijkbaar goed op en zal zeker trots zijn op 
deze duif met haar naam.

Maar als we naar haar afstamming kijken dan valt 
direct op dat langs 2 kanten er een stervlieger in de 
pedigree staat. Haar ouders zijn uit Bergschenho-
ek meegekomen naar Kaatsheuvel. Haar vader is 
Apollo van 2013, hij is een zoon van de Topvlieger 
Balthasar met een serie kopprijzen in groot ver-
band, Zijn duivin is Iris, de superduivin die al 9e 
beste duivin in WHzB werd in 2010.

Haar moeder is Daphne van 2012, zelf een top-
vliegster en dochter van die Supercrack 041 van 
destijds Rotgans-Klein in Rotterdam. Die 041 is ook 
de vader van Iris. Maar de moeder van Daphne is 
Olympic Anastacia.

Zicht vanuit het vlieghok door de spoetnik naar de fraaie tuin

Zij vertegenwoordigde als 2e  Nederland in 2011 
op de Olympiade van Poznan en werd 5e asduif 
oude duiven in de competitie WHzB in 2011.

Wat opvalt is dat hun duiven jaren achtereen bij-
zonder presteren wat duidt op grote klasse en zu-
ivere prestaties.
 
Het feit dat deze duivin in de Olympische klasse 
een 2e plaats verovert op de Midfond en de aller-
beste is in de klasse Allround op 4 jarige leeftijd 
zegt alles over haar kwaliteiten. Inmiddels is ze 
naar het kweekhok gepromoveerd waar ze een be-
langrijke rol moet gaan spelen. 

Latere jonge duiven en weduweduivinnenhuisvestiging aan de 
achterzijde van het vlieghok
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Koken met Esther 
Iets lekkers eten op een vlucht-dag, dat schiet er 
vaak bij in. Wij duivenmelkers hebben te veel ze-
nuwen, te weinig tijd of totaal geen trek totdat de 
klok is afgeslagen.
 
Voor de eerste vluchten als het weer nog koud en 
nat kan zijn, heb ik een heerlijk gerecht wat ogen-
schijnlijk veel tijd in beslag neemt, maar in werk-
elijkheid een fluitje van een cent is.
  
Een overheerlijk stoofpotje! Te bereiden tussen 
het hokken krabben en oppassen door, of gewoon 
na het inkorven op de vrijdagavond! Want een 
nachtje extra.. wordt dit potje nog lekkerder van! 

Kruidige Stoofpot van Kip in Bier
Porties  4 personen
Preparatietijd 10 minuten
Kooktijd 3 uur
Passieve tijd 10 minuten

Ingrediënten:
1 kilo Kipdijfilet (grof gesneden)
100 gram Roomboter
2  Uien in halve ringen
2 eetlepels Bruine Suiker
2 eetlepels Bloem
300 milliliter Lauwwarm water
2  Rundvlees-Bouillon blokjes
1 flesje (Donker)Bruin bier
2  Laurierblaadjes
4  Kruidnagels
4 tenen Knoflook
1 eetlepel Sambal Badjak
1 snufje Peper en zout
2 theelepels Grove Mosterd
400 gram Grof gesneden kastanje 
  champignons
1 eetlepel Maïzena (optioneel)

Meng de grof gesneden kipdijfilet met een flinke 
snuf peper en zout en 1 eetlepel Sambal Badjak. 
Hou je van iets pittiger, kan je 2-3 eetlepels Sambal 
Badjak toevoegen.

Verhit de roomboter in een braadpan en bak de kip 
in porties goudbruin. Haal de kip uit de pan en bak 

de uien in het braadvet te samen met de knoflook 
voor ongeveer 2 minuten.
Voeg 2 eetlepels bruine basterdsuiker, 2 eetlepels 
bloem en twee tweelepels grove mosterd toe en 
bak dit kort mee. Leg de kip terug in de pan, giet 
het flesje bier er bij, 300 milliliter water en verkrui-
mel er de bouillon blokjes bij. Roer dit alles goed 
door. Leg de 4 laurierblaadjes en kruidnagels in 
de pan. Desgewenst in een kruiden-ei zodat na de 
stoofperiode dit gemakkelijk te verwijderen is.

Breng alles even flink aan de kook en laat 3 minu-
ten doorkoken. Zet daarna het vuur laag en leg de 
deksel bijna helemaal op de pan en laat de kip 3 
uur stoven. Na 2 uur stoven voeg je de grofgesne-
den Kastanjechampignons toe. Mocht na 3 uur sto-
ven de massa nog dun zijn, voeg dan een maïzena 
papje toe zodat de saus wat dikker wordt.

De kip-dij filet is het lekkerste van de poelier, deze 
is niet “opgespoten” met vocht. De smaak wordt 
grotendeels bepaalt door het biersoort, dus je kan 
gaan experimenteren welk biertje je het lekkerste 
vindt smaken in dit gerecht.

En een dag later is de stoofpot nog lekkerder, dus 
je kan ook na het inkorven op vrijdag avond deze 
stoofpot gaan bereiden om op zaterdag na de 
vlucht en voor het afslaan heerlijk van te gaan ge-
nieten! Serveer de stoofpot met grove boeren friet 
uit de oven met knoflooksaus van crème fraiche, of 
gewoon met zilvervliesrijst of een wit bolletje om 
lekker je bord mee af te “likken”

Eet smakelijk en succes met de eerste vluchten! 

Esther.
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Familie Eijerkamp, een 
icoon in de duivensport

Team Eijerkamp anno 2021; v.l.n.r. Joke Geven, Henk Jurriens, Hans 
Eijerkamp, Evert-Jan Eijerkamp, Kees van de Beek en Oliver Sabol

Het jaar 2020 was waarschijnlijk een van de aller-
beste seizoenen voor Hans Eijerkamp (86) in zijn 
gehele carrière, Werkelijk op alle fronten, waarin 
werd gespeeld, werd meegedaan voor de overwin-
ning ofwel voor een batterij aan kopprijzen. ‘Ik ben 
er echt zo enorm trots op wat wij in 2020 hebben 
gepresteerd en ik geniet werkelijk elke vlucht van 
de aankomsten van onze duiven want dat is echt 
een genot om te zien”.  “Ooit had ik een droom, 
om met mijn duiven top te gaan spelen en een van 
de beste van Nederland te gaan worden en deze 
droom is na jaren van hard werk ook werkelijkheid 
geworden.  Als vader was ik ook enorm blij en trots 
dat onze 3 zonen (Evert-Jan, Hans-Jaap en Martin) 
de duiven-bacil van huis uit hebben meegekregen. 
Nadat mijn jongste zoon Martin in 1990 tragisch 
om het leven kwam tijdens een auto-ongeluk kreeg 
de duivensport wel een iets andere plaats, Martin 
had het echt in de vingers, sliep met ‘Baffie’ op zijn 
kamer, kon lezen en schrijven met zijn ‘Duitsland 
ploeg’ en was voorbestemd om echt een grote te 
worden in de duivensport”. Helaas liep het anders 
en toen ook Hans-Jaap, door persoonlijke omstan-
digheden, de duivensport vaarwelzei gingen vader 
Hans en zoon Evert-Jan (60) onverdroten door. De 
droom om een van de beste van Nederland te wor-
den was reeds in 1983 waarheid geworden toen 
Hans Eijerkamp en Zonen 1e Nationaal Kampioen 
van Nederland werden. Sindsdien is de naam Eijer-
kamp onlosmakelijk verbonden met de top van de 
Nederlandse duivensport en behoren zij steeds tot 
de allerbeste liefhebbers in den lande.

Eijerkamp; 1e en 2e beste liefhebber van 
Nederland WHZB/BotB 2020

Er wordt in het Gelderse Brummen al jarenlang 
met 2 namen gestreden en zijn Hans & Evert-Jan 
Eijerkamp en Lotte Eijerkamp de spelende hokken 
waar Team Eijerkamp met zeer veel succes binnen 
Afdeling 8 in speelt. In het superjaar 2020 werd 
Lotte Eijerkamp beste liefhebber van Nederland en 
het hok Hans & Evert-Jan Eijerkamp werd 2e beste 
liefhebber van Nederland. En prestigieus kampio-
enschap waarin de gehele Nederlandse top van de 
duivensport het nakijken werd gelaten, waarin 15 
zuivere eerste prijzen werden behaald, enorme se-
ries werden behaald maar waar ook vele duiven 
die zich klasseerden bij de provinciale en nationale 
asduiven.

Highlights 2020 

1.  Beste liefhebber van Nederland WHZB 2020 
Lotte Eijerkamp

2.  Beste liefhebber van Nederland WHZB 2020 
Hans & Evert-Jan Eijerkamp

1.  Grootmeester Jonge duiven Het Spoor der 
Kampioenen 

1.  Grootmeester Eendaagse fond Het Spoor der 
Kampioenen 

1.  Semi-Nationaal kampioen Eendaagse fond 
Noordelijke Unie (on-aangewezen)

1. Nat. Asduif Eendaagse fond WHZB/BotB

1. Nat. Asduif Midfond De Allerbeste

1.  Nat. Asduif FCI World best pigeon 
Eendaagse fond

2. Nationale Asduif Allround WHZB/BotB

2.  Grootmeester Midfond Het Spoor der 
Kampioenen 

2.  Grootmeester Jonge duiven Het Spoor der 
Kampioenen 

2.  Grootmeester Natour Het Spoor der 
Kampioenen 

2.  Nat. kampioen Jonge duiven NPO 
(on-aangewezen)
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2.  Semi Nationaal kampioen Eendaagse fond 
Noordelijke Unie (aangewezen)

2.  Semi Nationaal kampioen Eendaagse fond 
Noordelijke Unie (totaal)

2. Olympiade duif Jaarlingen Cat. G 

3.  Grootmeester Eendaagse fond Het Spoor 
der Kampioenen 

2020; 15x 1e prijs tegen gemiddeld 6.262 duiven

Laon 331 Km 1-2-3-6-7-8-9 11.179 duiven
NPO Fay 
aux Loges 548 Km 1-2-3 9.218 duiven
Nanteuil 408 Km 1-2-3 9.034 duiven
Morlincourt 358 Km 1-7-8-10 8.903 duiven
Nanteuil 408 Km 1-2-3-4-5-6-7 7.509 duiven
Niergnies 298 Km 1-3-4-10 6.400 duiven
Maastricht 140 Km 1 5.900 duiven
Budel 102 Km 1-2-3-5-6-7-8-9 4.373 duiven
Sezanne 415 Km 1-2-3-4-5 4.195 duiven
Bierges 187 Km 1-2-3-4-6-7-8 3.901 duiven
Niergnies 298 Km 1-7-8-9 2.781 duiven
Dizy le Gros 316 Km 1-2-3-4-6-8 1.758 duiven

Geen verenigings-uitslagen en zonder dubbellin-
gen en uitsluiten hier afgedrukt met vluchten waa-
rin 1500 duiven op meer gespeeld werden.

Alle prestaties behaald op de hokken Hans & Evert-
Jan Eijerkamp en Lotte Eijerkamp

De absolute topper van het seizoen 2020; 
Olympic Jozef 
Op het hok bij Lotte Eijerkamp was ‘Olympic Jo-
zef’ NL19-7007134 de absolute vaandeldrager en 
werd hij na afloop van het seizoen gehuldigd als 
1. Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB 2020
1. Nat. Asduif Eendaagse Fond Pipa 2020
1.  Nat. Asduif Midfond de Nationale Competitie 

de Allerbeste 2020
1.  Nat. Asduif FCI World Best Pigeon Eendaagse 

Fond 2020

2. Nat. Asduif Allround WHZB 2020
2. Olympiade Duif Cat. G Jaarlingen 2020

Dit behaalde hij met, o.a., de volgende
klasseringen;
5. NPO Chateaudun 4.058 duiven  564 km
7. NPO Fay aux Loges 5.735 duiven  548 km
11. Nationaal 14.036 duiven  
13. NPO Fay aux Loges   9.218 duiven  548 km
12. Niergnies 6.400 duiven  255 km
14. Sezanne 4.195 duiven  415 km
15. Quievrain 1.202 duiven  255 km
46. Quievrain 6.209 duiven  255 km
21. Prov. Niergnies      10.065 duiven  299 km

Een echte witte raaf welke is geboren en getogen 
op de rijk gevulde kweekhokken in Brummen en 
en deze topper is een mix is van een stuk levens-
werk vanaf het begin van de 60-er jaren, in kruising 
met een van de vele aankopen die de Eijerkampen 
hebben gedaan in hun duiven carrière. De vader 
is ‘Solange Junior’, welke werd aangeschaft bij 
Gerard en Bas Verkerk en deze is een rechtstreek-
se zoon van ‘Olympic Solange’, 1e Nationale As-
duif, Olympiade duif, winnares 1e NPO Argenton 
en een van de allerbeste duiven ooit op het kam- 
pioenen hok van vader en zoon Verkerk uit Reeu-
wijk. De moeder van ‘Olympic Jozef’ is ‘Tegan’, 
NL15-1363411, een supervlieg- een kweekdui-
vin welke zelf meerdere kopprijzen won incl. 1e 
Vervins tegen 6.240 duiven. ‘Tegan’, dochter van 
‘Ibrahim’ x ‘Door’, is gezegend met overwegend 
het Van Loon en Eijerkamp-Janssen bloed en gaat 
terug naar de basis van waaruit Hans Eijerkamp 
ooit begon. De superkweek duivin ‘Door’ is dochter 
van superduif ‘Abel’ welke een zoon is van het tita-
nenkoppel ‘Chicago’ x ‘Miss Saigon’ en deze ‘Miss 
Saigon’, zelf 2e Nationale Asduif Vitesse WHZB, is de 
4e generatie van de ‘Schone Lichte van 1964’ B64-
6639790 gekoppeld aan de B73-6773093 ‘Merckx 
093 duivin’ welke een rechtstreekse dochter is 
van de wereldberoemde ‘Merckx’ van de Gebroe-
ders Janssen. “De ‘Schone Lichte van 1964’ was 
een van de 5 duiven welke ik in 1964, toen al voor 
heel veel geld, kocht bij de Gebroeders Janssen 
in Arendonk” aldus Hans Eijerkamp en deze gou-
den aankoop is ook inderdaad het begin geweest 
van de vele successen die er naderhand werden 
behaald op de Eijerkamp hokken. “Ik was toen al 
een van de eerste Nederlanders die duiven ging 
aan schaffen in België. Mijn eerste keer dat ik dui-
ven aanschafte in België was overigens in 1960 bij 
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niemand minder dan Maurice Delbar en ook deze 
duiven brachten mij in het begin veel succes en 
roem maar hadden naderhand niet zo’n impact op 
de vele prestaties en stamopbouw als de duiven 
die ik aanschafte bij de Gebroeders Janssen”. 

Eijerkamp en meubels; Het is nooit klaar
Dit is een slogan die typerend is voor de familie Ei-
jerkamp en wat al generaties diep verwikkeld is in 
hun handelsgenen. Evert-Jan Eijerkamp Sr, de va-
der van Hans, begon in 1928 een matrassenfabriek 
in Zutphen, ging er later divans bij producen en 
niet veel later werden er zelfs meubels bij verkocht. 
Toen Hans Eijerkamp in 1950, op 16-jarige leeftijd, 
als jongste bediende van zijn vader in het bedrijf 
ging werken was dit een stap die zijn leven com-
pleet zou gaan veranderen. Want Hans durfde, was 
een knokker, was inventief en had handelsgeest en 
wist dat als hij klanten goed bediende en hielp ook 
meer verkocht ging worden. “Een van de gouden 
regels in alles was en is; service, service, service” 
aldus Hans. “Was er een probleem, dan moest dat 
worden opgelost!! Dat heb ik mijn zonen Evert-Jan 
en Hans-Jaap ook met de paplepel ingegoten want 
als je service goed is, dan komen de klanten terug”. 
“Evert-Jan en Hans-Jaap hebben in het begin van 
de 90-er jaren het stokje van mij overgenomen en 
de woonwinkel uitgebouwd naar waar het nu anno 
2020 staat” zegt een trotste Hans Eijerkamp.

Met 2 schitterende vestigingen in Zutphen en Vee-
nendaal wordt hier heel Nederland getrakteerd op 
de nieuwste en mooiste collectie meubels die er 
maar te vinden is. Eijerkamp is een icoon op meu-
belgebied in Nederland waarin Evert-Jan en Hans-
Jaap intussen de volgende generatie Eijerkampen 
aan het klaarstomen zijn om de woonwinkels naar 
de toekomst uit te bouwen. Lotte, oudste dochter 
van Evert-Jan, als ook Lisanne en Marloes, oudste 

dochters van Hans-Jaap hebben vanaf 2015 hun 
intrede gedaan binnen de Eijerkamp gelederen en 
is de 4e generatie Eijerkamp een feit. Nog steeds 
geldt de gouden regel; Service, Service, service, 
want ……. het is nooit klaar en klant is koning!!!

Eijerkamp is mede groot geworden dankzij de Ne-
derlandse duivenliefhebber
Hans Eijerkamp was zoals gezegd een van de eers-
te Nederlandse liefhebbers die duiven aanschafte 
in België en dit bleef natuurlijk niet onopgemerkt. 
De prestaties gingen als een speer vooruit en toen 
in 1964 een liefhebber Hans brutaal vroeg, als ik 
nu meubels bij jou koop, krijg ik er dan ook een 
gratis duif bij uit een van die Janssen of Delbar 
duifjes? Deze vraag bleef nawerken bij Hans en 
binnen afzienbare tijd had Hans de gouden com-
binatie bedacht, een duif gratis geven bij aankoop 
van meubels van 500 gulden. Duivenliefhebbers 
hadden ook veel vrienden, kennissen en familie 
en via een zo geheten introductie kaart, wederom 
een gouden idee van Hans, werden deze vrienden, 
kennissen en familie naar Zutphen ‘gestuurd’ om 
daar meubels te gaan kopen. Deze familie en/of 
kennissen werden in de watten gelegd en kochten 
hun meubels bij Eijerkamp alwaar de duivenlief-
hebbers profiteerden, dankzij de introductie kaart, 
van de gratis jonge duifjes. Op de top van de for-
mule werd ruim de helft van de omzet gerealiseerd 
dankzij de duivenliefhebbers en/of hun introdu-
cees.

Vanaf 1966 is Hans Eijerkamp landelijk met deze 
duivenformule gaan adverteren in Het Neerlands 
Postduiven Orgaan.
Om de Nederlandse liefhebbers te bereiken werd 
en vanaf 1966 geadverteerd in het Neerlands Post-
duiven Orgaan. Dit was ‘DE’ duivenkrant van Ne-
derland en hierin las de gehele Nederlandse dui-
vensport vanaf 1966 wekelijks de vele advertenties 
van Eijerkamp. “Met de oprichters en eigenaren 
van Het Neerlands Postduivenorgaan, Jos en Hans 
de Zeeuw, heb ik een geweldige band opgebouwd 
door de loop der jaren heen en mede dankzij het 
Neerlands Postduiven Orgaan kon ik de vele lief-
hebbers in Nederland vanaf 1966 bereiken”. Vele 
verschillende advertenties werden geplaatst en 
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hieronder en hiernaast een aantal van deze adver-
tenties door de loop de jaren heen.

Topsport op hoog niveau
Door de zakelijke beslommeringen waren Hans 
en Evert-Jan natuurlijk heel vaak op pad om de 
woonwinkels te leiden en aan te sturen. Door dat 
tijdgebrek waren er door de jaren heen vele han-
den nodig om te assisteren met de verzorging van 
de duiven. De eerste verzorger bij Hans was Walter 
Jasinsky, pool van geboorte en woonachtig in Zut-
phen. Door de loop der tijd volgden er meerderen 
verzorgers met topverzorgers als een Henne Bier-
hof en Anton Witjes. Nu anno 2020 zijn dit Kees 
v.d. Beek die, samen met Joke Geven, de duiven 
verzorgen op de hokken bij Hans en Evert-Jan Ei-
jerkamp terwijl de Kroaat Oliver Sabol de duiven 
onder zijn hoede heeft op de hokken bij Lotte Ei-
jerkamp. Samen met Evert-jan worden hier de 
plannen gesmeed en de koers bepaald om weke-
lijks te spelen op alle vluchten met uitzondering 
van de marathon vluchten. Een bewuste keuze 
zegt Evert-Jan. “Ik heb absoluut geen geduld voor 
de marathon vluchten terwijl mijn vader de mara-
thon vluchten wel helemaal geweldig vond, maar 
nu, mede ook door zijn leeftijd, is dit ook naar de 
achtergrond gegaan”. Team Eijerkamp willen ge-
woon presteren op elke vitesse, midfond, dagfond 
of jonge duiven vlucht en samen met de rest van 
het Team wordt er vooraf een plan gesmeed om 
op deze vluchten dan ook zo succesvol mogelijk 
te presteren. Dit plan begint jaarlijks direct na het 
vliegseizoen met de selectie van de duiven om 
zo snel mogelijk alles op tal te krijgen, zodat ook 
alle duiven op de goede hokken komen te zitten 
voor het volgende seizoen. Dan wordt ook direct 
in September nog gestart met een kuur van 3 we-
ken met Orniflox tegen salmonella en dit voor alle 
duiven die op dat moment dan op de Greenfield 
Stud aanwezig zijn, vliegers, kwekers en losse dui-
ven. Bewust wordt dit dan op dat moment gedaan 

omdat de weerstand van de duiven lager is door 
de rui als ook door de intensiteit van het vliegsei-
zoen. Aansluitend worden de duiven ook nog een 
week behandeld met Fungitrax voor schimmels. 
Dit is nu al acht jaar lang een standaard geworden 
in Brummen. Wekelijks is dierenarts Tony Oranje 
uit Zelhem op de Greenfield Stud aanwezig om de 
medische check-up te doen van de duiven. “Het is 
misschien af en toe meer voor onze eigen gerusts-
telling als dat het ook echt nodig is” aldus Evert-
Jan. “We laten gewoon niets aan het toeval over, 
er kan altijd iets sluimeren en dat kan dan op het 
verkeerde moment weer de kop opsteken, en dat 
willen we gewoonweg niet.”

Hans Eijerkamp, een icoon in de duivensport
Zo mogen we Hans rustig bestempelen want wat 
Hans en natuurlijk ook Evert-Jan voor de Neder-
landse duivensport hebben gedaan is werkelijk 
ongekend. Eijerkamp heeft de duivensport op ve-
lerlei wijze gesponsord, van de leden in de eigen 
club tot aan alle leden op Nationaal niveau, waarin 
bv. jeugdleden door de loop van de jaren honder-
den gratis duiven kregen om ze maar blijvend te 
enthousiasmeren, want de jeugd is te toekomst. 
Hans was medeoprichter van bv. Marathon Noord 
maar ook de eerste sponsor van de landelijke com-
petitie WHZB. Eijerkamp zette niet alleen zichzelf 
maar ook de hele Nederlandse duivensport op de 
internationale kaart. Hans Eijerkamp is ondanks 
zijn leeftijd enorm betrokken bij de duivensport en 
dagelijks heeft hij contact met duivenliefhebbers 
in binnen- en buitenland. 

Hans en Evert-Jan Eijerkamp, meer als 100 jaar 
duivensport
Hans en zijn zoon Evert-Jan staan intussen voor 
meer als 100 jaar duivensport ervaring waarin he-
laas naast dieptepunten ook vele hoogtepunten 
volgden en beiden zijn op en top gemotiveerd om 
ook in 2021 de degens te kruizen met de concur-
rentie en nu in maart 2021 staat alles op de rit om 
ook dit weer te laten slagen.  
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gedachten weer al bij de aankomsten van de eerste 
vlucht van het seizoen. Dromen… dat is wat iedere 
liefhebber kan doen!

Basisgezondheid 

Hierboven kwam dat al eerder aan de orde. 
Basisgezondheid betreft drie dingen: fysiek, mentaal 
en sociaal. Als liefhebber heb je in veel dingen zelf 
de hand. Je moet selecteren op de manier waarop 
jezelf duiven houdt. Wat daarbij wel van belang is 
dat de drie begrippen allen in het oog gehouden 
dienen te worden, want een gezonde duif zonder 
enige drang naar een hok (sociaal) zal weinig 
potten breken.  Eigen hok, eigen tijd, eigen 
omgeving etc. niet wat bij een andere liefhebber tot 
de mogelijkheden behoort. Als er behoefte is aan 
groei kun je dat natuurlijk zeker als doel gebruiken. 
Een gezond sportman stelt zich elk seizoen doelen!  
Wanneer je geen antwoorden kunt geven op de 
vragen die je jezelf stelt is het vaak verloren moeite 
en hoe kun je het dan aan een ander uitleggen?  

Overigens worden niet alle duiven die voldoen aan 
een goede basis gezondheid een goede duif.  Ik denk 
aan onze ‘43’ die van jongs af aan ‘zijn zondagse pak’ 
droeg en voor ons als kleine mannen als jong een paar 
mooie prijzen bijeen vloog. Als jaarling, zoals heel veel 
duiven op onze hokken op dat moment, was hij het 
prijs vliegen verleerd. Onwetend dat we waren ging 
hij eind september de mand in op weg naar andere 
oorden.  Hoe kon het dat een duif die altijd zo mooi 
was zo slecht (geworden) zijn? Duiven in het zondagse 
pak waren toch altijd goede duiven? Terwijl de mand 
gereed stond op het plateau voor het hok werd de 
’43’er nog eens uitgehaald. Zullen we hem ‘boven 
steken’ om te proberen als kweker? Zo gezegd, zo 
gedaan. Niet wetend dat er direct duiven uit zouden 
komen die hun (groot)vader ver zouden overstijgen 
tot aan provinciale overwinningen aan toe. Inmiddels 
staat de mand elk jaar tijdens de selectie op hetzelfde 
plateau, maar er heeft nooit meer een ‘43’ ingezeten. 
Wel heel veel duiven met een sterke basisgezondheid 
die geen prijs konden vliegen. 



Opzeggen van erelidmaatschap 
van Maurice van der Kruk  
Waarom?
En wat zijn de gevolgen? 
Het voormalige bestuur heeft traditiegetrouw be-
sloten bij zijn vertrek als voorzitter Maurice van der 
Kruk tot erelid te benoemen en heeft hem bij het 
aantreden van het nieuwe bestuur in de Leden-
raadsvergadering op 02 juni j.l. de Gouden Speld 
uitgereikt. Deze benoeming was onomstreden. 
Het nieuwe bestuur heeft bij monde van voorzitter 
Ben Geerink Maurice met deze benoeming gefeli-
citeerd zoals te lezen valt in Ben’s voorwoord in de 
uitgave van Op (de) Hoogte van 05 juni j.l.
  
Op 04 februari dit jaar heeft het NPO Bestuur bes-
loten het Erelidmaatschap, de Gouden speld, van 
Maurice van der Kruk op te zeggen en in te trek-
ken. Het bestuur heeft deze beslissing aan alle 
leden kenbaar gemaakt door middel van een pu-
blicatie in Op (de) Hoogte van 05 februari. De re-
denen die het bestuur aandraagt voor dit besluit 
bevatten echter geen nieuwe feiten of omstandig-
heden, dan die al bekend waren bij zijn benoeming 
tot erelid.
 
Maurice van der Kruk kan in beroep gaan tegen 
dit besluit bij de Ledenraad. Maar wat zou Mau-
rice bij dit beroep als verweer kunnen inbrengen 
als er geen nieuwe feiten of omstandigheden door 
het bestuur naar voren zijn gebracht? In beroep 
gaan bij de Ledenraad zal daarom niet leiden tot 
een inhoudelijke discussie en lijkt dientengevolge 
zinloos.
 
Waarom heeft het bestuur dan toch de beslissing 
genomen om het erelidmaatschap op te zeggen?  
Een bestuur zou dit niet zomaar mogen kunnen 
doen. Anders zouden immers allerlei persoonlijke 
motieven een rol kunnen spelen. Zij zou zich daa-
rom bij deze beslissing behoren te baseren op re-
glementsartikelen die aangeven bij welke feiten en 
omstandigheden een erelidmaatschap mag wor-
den opgezegd. Helaas voorzien de reglementen 
van onze bond niet in deze artikelen. Via het huis-
houdelijk reglement NPO artikel 14.3 (“Ontzetting 
uit Erelidmaatschap, lidmaatschap van Verdiens-
te of Begunstigerschap wordt nader geregeld bij 

Reglement Rechtspleging.”) en het Reglement 
Rechtspleging artikel A1 (“Dit reglement is uits-
luitend van toepassing op het onderwerp doping. 
Alle andere tuchtrechtelijke geschillen en rechts-
pleging is voorbehouden aan de daartoe bevoegde 
organen of een arbitragecommissie van het Insti-
tuut Sportrechtspraak [ISR].”) komt men terecht 
bij het ISR. De ISR echter verschaft de betreffende 
reglementsartikelen niet. “Het ISR behandelt uits-
luitend overtredingen van tuchtreglementen.” Bij 
gebrek aan de juiste reglementsartikelen heeft het 
bestuur daarom naar eigen goeddunken kunnen 
handelen.
 
Het waarom van zo’n zwaarwegende beslissing om 
het erelidmaatschap op te zeggen blijft dus duister. 
Het is gissen wat de redenen zijn geweest. Het be-
stuur laat zo de verdenking op zich uit persoonlijke 
motieven te hebben gehandeld.
 
Omdat men in het ongewisse blijft over de werk-
elijke redenen zal bij veel leden ongetwijfeld de 
gedachte doen opkomen dat Maurice van der Kruk 
wel iets ernstigs zal hebben gedaan, dat kennelijk 
perse binnenkamers moet blijven. Het gezegde 
luidt immers: waar rook is is vuur. Deze gedach-
tegang wordt ook nog eens gevoed door de hoof-
dredacteur van Het Spoor der Kampioenen in zijn 
rubriek Van de Redactie. Hij schrijft in de uitgave 
van 19 februari j.l. onder de kop Onderscheiding: 
“Naderhand [na het verlenen van het erelidmaat-
schap] zijn er meer zaken aan het licht gekomen 
die een dergelijke verlening niet rechtvaardigde.” 
Een ernstige verdachtmaking zonder concreet te 
zijn en waartegen Maurice van der Kruk zich niet 
kan verweren. Dit alles heeft als gevolg dat de 
reputatie van Maurice van der Kruk ernstig is be-
schadigd. Ook al zou het bestuur nu alsnog excuses 
aanbieden en Maurice van der Kruk willen rehabili-
teren, dan nog blijft zijn reputatie geschaad. Men-
sen zullen gemakkelijk denken dat er toch wel iets 
gespeeld zal hebben.
 
Welke gevolgen zou de kwestie kunnen hebben?
De NPO loopt het risico dat Maurice van der Kruk 
bij de burgerrechter aangifte gaat doen wegens 
smaad. Een rechtszaak kan volgen. De publici-
teit daarom heen zal het aanzien van niet alleen 
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het bestuur, maar ook van onze hele organisatie 
ernstig schaden, zelfs als het bestuur in het gelijk 
zou worden gesteld. Wordt de NPO veroordeeld 
dan kan niet geheel worden uitgesloten dat de 
NPO een forse financiële schadeclaim boven het 
hoofd hangt, al is het alleen maar ter vergoeding 
van de gemaakte advocaatkosten van de NPO 
en Maurice van der Kruk. De volgende financiële 
aderlating in een hele reeks in de afgelopen jaren. 
Ditmaal volledig onnodig. Het opzeggen van het 
erelidmaatschap dient immers geen enkel doel. 

En wat te denken van de rol die Maurice binnen de 
FCI heeft? Maurice is voorzitter van de belangrijke 
commissie Doping binnen de FCI en in functie tot 
in 2023. De commissievoorzitter is nu door zijn ei-
gen bond op vage gronden in diskrediet gebracht. 
Misschien bewust? Kan hij zijn functie nog goed 
blijven vervullen? Wordt de Nederlandse bond in 
dit internationale gezelschap van maar liefst 68 na-
tionale bonden nog langer als betrouwbare speler 
beschouwd?
 
Ook schept het opzeggen van het erelidmaat-
schap van Maurice van der Kruk een precedent. 
Andere Gouden Spelddragers die zich met hart 
en ziel maar soms wel op discutabele manier voor 
de duivensport hebben ingezet kunnen nu ook in 
aanmerking komen voor ontzetting uit hun erelid-
maatschap.
  
Met de opzegging van het erelidmaatschap van 
Maurice van der Kruk heeft het bestuur willens 
en wetens de NPO een slechte dienst bewezen. Ze 
heeft haar integriteit te grabbel gegooid.
 
Jaap van Doormaal

Reactie -bestuur 

Het NPO bestuur is gerechtigd om de Gouden 
Speld in te trekken. (NPO statuten artikel 18)  
Het besluit tot intrekken van de Gouden Speld is 
met motivatie gecommuniceerd aan de heer van 
der Kruk en vervolgens gepubliceerd.  
Als de heer van der Kruk het niet eens is met het 
intrekken van de Gouden Speld dan kan hij in be-
roep bij de Ledenraad. (NPO Huishoudelijk Regle-
ment artikel 14)
  
Namens het NPO bestuur 
Ben Geerink,  voorzitter
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Ingekomen stukken
Van hier naar…… Olympiade 2023/2024

De eerste jongen zijn inmiddels gespeend; een 
nieuwe generatie met daaraan gekoppeld de hoop 
dat dit jaar het toch echt eens goed gaat lukken 
met de duiven. Misschien de ijdele hoop dat er 
een toppertje tussen zit, en wie weet kun je dan 
meedoen aan de Olympiade van 2023. De NPO wil 
graag de Olympiade 2023/2024 organiseren, en als 
het aan mij ligt hebben ze groot gelijk. Ieder land 
wil het WK of de Olympische Spelen organiseren, 
en de Olympiade is voor ons als duivenmelkers het 
grootste en meest prestigieuze evenement wat je 
kunt binnenhalen. Wat dat betreft: hulde aan het 
vorige en huidige bestuur dat zij dit hebben opge-
pakt en dat ze de organisatie op zich willen nemen.

In de Concept agenda voor de ALV op 13 maart valt 
hierover volgende te lezen:

De 28e Olympiade zal zo veel mogelijk kostendek-
kend worden georganiseerd. Dat is een ambitieus 
uitgangspunt maar wel de inzet. De kosten van het 
evenement zullen betaald worden door standhou-
ders, adverteerders, sponsoren, merchandising en 
bezoekers.
De oplettende liefhebber kan echter ook iets an-
ders lezen, waarbij de vraag opkomt wat het all-
emaal wel niet moet gaan kosten. Het voorstel van 
het NPO bestuur is:
Voorstel Het NPO bestuur stelt voor de 28e Olym-
piade te organiseren zoals hierboven omschreven 
en in 2021, 2022 en 2023 een opslag van 1 cent per 
ingekorfde duif te heffen

Een snelle rekensom leert ons dat er in 2020 in to-
taal 6 miljoen duiven zijn ingekorfd. Bij het innen 
van 1 cent voor de Olympiade dan is de totaal op-
brengst over 2021, 2022 en 2023 (bij gelijke deel-
name) een verwachte 180.000 Euro. Deze 180.000 
euro is dan natuurlijk bestemd als buffer voor het 
niet kosten dekkende gedeelte. Dit is vreemd, want 
op 10 februari stelt het NPO dat de kosten rond de 
600.000 euro zullen liggen. Dit betekent dan dus 
dat de NPO 30% van de kosten wil afwimpelen op 
de liefhebbers en dit staat haaks op het principe 
dat het kostendekkend zou moeten zijn en dus niet 
door ons als leden moet worden opgebracht.

600.000 euro kan nog steeds een prima investe-
ring zijn voor een evenement als de Olympiade, 
maar dan staat er nog een mededeling in de agen-
da onder hetzelfde punt:

Op dit moment is er nog géén gedetailleerd plan 
gemaakt. Wel is het thema van de Olympiade, de 
kostendekkende aanpak en de noodzaak van een 
financiële Olympiade buffer afgesproken in het 
NPO bestuur. Zodra de FCI de definitieve datum 
bekend maakt en toewijzing aan Nederland defini-
tief is zal het plan verder worden uitgewerkt. Een 
commissie onder aansturing van het NPO bestuur 
zal hiervoor zorg dragen.

Ik neem u nu even iets terug tot grofweg eind 
2019. We spreken over een tijd waarbij de afde-
lingen, of in ieder geval grote aantallen, zich niet 
konden vinden in de huidige richting die het to-
enmalige bestuur op wilde gaan. De afdelingen 
hadden een vergadering belegd, waarbij zelfs de 
financiële controle commissie aanwezig was wel-
ke fel van leer trok tegen het toenmalige bestuur. 
Één van de punten van de agenda was: het feit dat 
het bestuur zich committeerde aan de Olympiade, 
terwijl er geen begroting aan ten grondslag lag. De 
afdelingen spraken schande, dit kon toch niet etc. 
etc. etc. Het minimale wat aanwezig moest zijn, 
voordat er grote financiële risico’s en beslissingen 
konden worden genomen, was om zijn minst een 
begroting……..

We zijn, ten tijde dat ik dit schrijf in februari, inmid-
dels 1,5 jaar verder. In die tijd is er een hoop ver-
anderd: een nieuw bestuur op voordracht van de 
afdelingen, maar………nog steeds geen begroting. 
Die gaan “we” pas maken als we de Olympiade 
toegewezen hebben gekregen? Dus 1,5 jaar nadat 
de financiële controle commissie aangeeft dat de 
NPO een groot risico loopt door het binnenhalen 
van een Olympiade zonder begroting, en dat dit de 
doodsteek zou moeten zijn voor het destijds zit-
tende bestuur, is er nog steeds geen begroting……..
Interessant. Zeker omdat de woordvoerder van 
de financiële controle commissie nu plots niets 
meer van zich laat horen. Waarom niet blijft een 
vraagteken. Maar behoudens dat het interessant 
is, is het ook een groot probleem voor ons als 
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leden. Het nieuwe bestuur geeft hierbij dus aan 
dat ze 1,5 jaar later GÉÉN begroting heeft gemaakt 
en dat de toewijzing nog plaats moet vinden. Ech-
ter hierbij heeft de heer Van de Aast (bestuur NPO) 
de afdelingen voorgelogen tijdens de vergadering 
van afgelopen 29 november. Tijdens deze verga-
dering gaf het bestuur aan dat er nog geen toe-
wijzing had plaatsgevonden en dat er daarom ook 
nog geen begroting was. Uit officiële documenta-
tie richting de NPO van Oktober 2020 blijkt echter 
dat het bestuur officieel heeft bevestigd aan de FCI 
dat de NPO de Olympiade gaat organiseren en de 
toewijzing is daarmee definitief! Op de NPO ver-
gadering van 10 februari 2021 heeft het bestuur 
wederom aangegeven dat er nog geen toewijzing 
is, echter heeft de FCI per mail al bevestigd dat de 
modaliteiten (geld) overgemaakt zijn naar de NPO 
voor de uitvoering van de Olympiade.

De feiten:
• Wij als leden dragen een groot financieel 

risico en worden geacht 180.000 bij te dragen
• Er is geen begroting, eventueel verlies is dus 

ook voor kosten van de leden.
• Het bestuur NPO heeft de  vergadering mis-

leid, aangezien de NPO al officieel had be-
vestigd in oktober dat ze de Olympiade gaan 
organiseren, maar tijdens de NPO vergadering 
ruim 1 maand later zegt hij dat er nog niks be-
kend is omtrent de organisatie van de Olym-
piade. Op 10 februari meldt het bestuur nog-
maals, foutief, dat er van een toewijzing nog 
geen sprake is. 

• De Afdelingen hebben geen akkoord gegeven 
voor het organiseren van de Olympiade, de 
voorwaarde was immers dat er eerst een de-
gelijke begroting zou komen. 

Conclusie:
Het bestuur heeft de vergadering verkeerd geïnfor-
meerd en de NPO heeft zich, zonder toestemming 
van de leden, vastgelegd op het organiseren van 
de Olympiade. Daarmee heeft het NPO bestuur 
onrechtmatig gehandeld en ons als leden verant-
woordelijk gemaakt voor een eventueel financie-
el verlies bij het organiseren van de Olympiade. 
Daarbij moeten we ook in acht nemen dat de kam-
pioenendagen al zijn afgeschaft omdat deze dagen 
altijd verlieslijdend waren. Maar kennelijk denkt 
de NPO dat ze de Olympiade wel kunnen organi-
seren op kostendekkend niveau zonder dat er een 
begroting is….. knap hoor.

Het feit dat de financiële controle commissie plots 
niets mee van zich laat horen (een aantal bestuurs-
leden en de woordvoerder van de controle com-
missie zitten overigens allen in dezelfde afdeling) 
geeft te denken. Ik ben nog steeds voorstander van 
een Olympiade, maar bestuurders die de Afdelin-
gen verkeerd  inlichten en grote financiële verplich-
tingen aangaan namens de leden zonder goedkeu-
ring te hebben: Daarvoor zou geen plaats mogen 
zijn anno 2021. Het vorige bestuur werd o.a. door 
dit punt weggestuurd maar het huidige bestuur is 
zelfs nog slechter bezig want ze hebben al beves-
tigd de Olympiade te organiseren zonder begroting 
en zonder toestemming van de leden.  Maar is het 
kennelijk wel acceptabel om duizenden NPO leden 
een financieel risico te laten dragen zonder dat de 
leden dit weten en of dit te hebben goedgekeurd. 

Ik denk er het mijne van. Ik hoop dat de Afdelings-
afgevaardigden op de NPO vergadering hier duide-
lijkheid over gaan vragen en deze gang van zaken 
niet accepteren.

Huib Edelenbosch

Geachte heer Edelenbos, 

Het NPO bestuur is voornemens de 28e Olympiade 
te organiseren mits de Ledenraad het goedkeurt.
Mocht de Ledenraad het niet goedkeuren dan gaat 
het niet door. Uiteraard heeft het NPO bestuur zich 
verdiept in wat er komt kijken bij het organiseren 
van dergelijk evenement.
Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevo-
erd om een goed beeld te krijgen.
In gesprekken met de FCI en organisatoren van 
evenementen is een duidelijk beeld ontstaan in-
clusief het bijhorende kostenplaatje.
Dit beeld is gedeeld zowel schriftelijk als monde-
ling in een digitale vergadering op 10 februari 2021 
met alle afdelingen en afgevaardigden.
Hoewel dit alles nog niet de status heeft van een 
gedetailleerde begroting zijn de afdelingen inhou-
delijk bijgepraat.
E.e.a. is gedaan zodat afdelingen en afgevaardig-
den goed geïnformeerd een besluit kunnen ne-
men.
Het NPO bestuur ziet dat besluit met vertrouwen 
tegemoet.
Mocht U verder nog vragen hebben dan kunt U 
zich wenden tot Uw afdeling. 
Het NPO bestuur
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Klanken uit het Oosten
Een rubriek die zijn oorsprong kent in het oude 
Neerlands Postduiven Orgaan blazen we een nie-
uw leven in waarbij de inhoud vernieuwend gaat 
zijn. Ik hoop u middels deze column een kijkje in de 
keuken te geven van een jeugdige-denker, een fa-
natiekeling met een duivenhart. Zelfstandig begon-
nen als 12-jarige zonder familie met duiven, maar 
altijd geïnteresseerd in dieren. Zo was ik vaker op 
de boerderij van buren Wiefferink te vinden dan 
dat ik thuis was. Boer’n vond ik prachtig. Omeunig 
mooi, om maar in oosterse (Twentse) klanken te 
spreken.
  
De afgelopen jaren heb ik enorm veel van de dui-
venwereld gezien en gehoord. Ik ben een uitge-
sproken duivenliefhebber en probeer altijd de dui-
vensport positief te benaderen én uit te dragen. 
Columns verschenen in het voormalig NPOrgaan, 
reportages op PIPA en op diverse duivenmedia 
allerlei hersenspinsels. Vaak positief ontvangen, 
maar voel u zeker niet bezwaard als uw mening 
niet strookt met datgene wat ik verkondig, dat 
hoort erbij. Hopelijk kunnen we dan inhoudelijk en 
respectvol met elkaar in gesprek gaan. Voel u vrij 
mij daarover te contacten, mogelijk via diverse so-
ciale mediakanalen of via de redactie van dit blad.  

Als (jeugd)liefhebber is de start het lastigste van 
allemaal. Je krijgt uit 100 verschillende hoeken 
aanbiedingen voor hulp. Goed bedoeld, maar 
mensen er is een reden waarom kinderen op 
school beginnen met les van één leraar. Simpel-
weg om de informatie stroom goed te kunnen ver-
werken, om vertrouwd te raken met die leraar en 
de les. Worden we meer ervaren (ouder) krijg je 
per vak een aparte leraar, zodat we meer gespe-
cialiseerde informatie tot ons krijgen. De ervaring 
zorgt ervoor dat we die informatie kunnen ver-
werken, inschatten naar waarde en waar moge-
lijk kunnen omzetten tot praktijk. Vinden we een 
bepaald vak erg leuk, gaan we meer informatie 
zoeken en vragen. Voor iedereen is dat tempo al 
enigszins bepaald voordat ze beginnen, vaak zie je 
dat succes een weerspiegeling is van het karakter 
van de liefhebber, mogelijk zelfs een levenswijze. 
Zo zie je regelmatig dat liefhebbers die een simpel 
en eenvoudig leven lijden, dit ook hanteren bij de 
duivensport. Waren ze zelf op die manier succes-

vol, zijn de duiven het vaak ook. Het is evenwicht, 
yingh en yang. Vind dat evenwicht en je bent ver-
trokken. Het is echter soms best confronterend en 
lastig dit evenwicht te accepteren want (zo denk 
je dan) kampioen A doet het zo, en kampioen B 
doet het nog weer anders, en dat moet jij toch ook 
kunnen! Je wil harder, gekker en beter. Hoe verder 
je daarmee uit je comfortzone stapt hoe onwaar-
schijnlijker dat succes zal zijn. Blijf bij jezelf, weer-
spiegel je eigen standaard aan dat van de duiven 
en verzorging. Stap niet eerder uit de comfortzone 
dan dat je zelfverzekerd bent over al het andere. 
Houd je niet te veel bezig met die 20%, als 80% 
nog niet op orde is. Het klinkt wellicht als een open 
deur, maar wanneer je echt tot de kern probeert 
te komen zullen velen erachter komen dat daar, 
in die 80%, de winst valt te behalen. Deze liefheb-
bers die met 20% bezig zijn zonder de basis rond te 
hebben, zijn uit eigen ervaring vaak de mensen die 
het hardst verkondigen “het wel te weten” en ver-
volgens zeggen dat goede liefhebbers je “toch niet 
vertellen wat ze doen” en waarbij goede duiven je 
enkel “geschonken worden, want je kan goede dui-
ven niet kopen”. Dit alles vaak gebaseerd op een 
toevallige topprestatie in het verleden. Uitzonde-
ringen daargelaten.
 
Ik heb zelf jaren geworsteld met die zoektocht. Om 
mij heen zie ik erg veel liefhebbers ook worstelen, 
al dan niet verschuilend achter bovenstaande ar-
gumenten. Er is ook een deel dat wel evenwicht 
heeft, maar een hok vol met prachtige sierduiven 
die niet vliegen. Al hebben die liefhebbers in het 
verleden vaak altijd en met regelmaat goede pres-
taties gehad toen ze wél goede duiven hadden (in 
die tijd). Eenmaal je evenwicht gevonden is het 
dus ook geen klare zaak, je moet evenwicht be-
houden waarbij je zeker niet je ogen moet sluiten 
voor het zoeken van kwaliteit. Mijn ogen open-
den toen ik in het seizoen 2015/2016 dagelijks de 
duiven ging verzorgen op het hok van Frans oude 
Nijeweme in Denekamp, mijn goede vriend. Ikzelf 
was bezig met verhuizen en had dus een jaar geen 
duiven. De omstandigheden waren dusdanig dat ik 
mijzelf nuttig kon maken door dagelijks vóór en ná 
het werk liefdevol de duiven te verzorgen waarbij 
ik volledige controle kreeg van Frans. Tot dat mo-
ment was ik vrij onzeker over mijn “kwaliteiten”, 
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NATIONAL & INTERNATIONAL 
TRANSPORT AND MORE!
YOUR PIGEON IS OUR CARE!

Esther Noorderijk | Mobiel: +31 (0)6 41 94 94 23
E-mail: info@duivendirect.nl • www.duivendirect.nl

LOST PIGEON
Pickup service

TRANSPORT
For purchase and sale

QUARANTINE
For export

PENSION
Long term stabling

SERVICE SPECIALISED IN THE PIGEONSPORT

A FEW TOPBREEDERS OF DUIVENDIRECT

MR. PATTAYA  |  MARS NL16-1255997

‘Mr. Pattaya’ is father to
3. Ace pigeon Youngbirds 2018
54. Semi-final PIPR OLR Pattaya 2019
126. Final PIPR OLR Pattaya 2019
6. Quievrain (266 km) 3,253 pigeons
14. Meer (126 km) 2,880 pigeons
4. Nanteuil (422 km) 552 pigeons

Direct Hans & Evert-Jan Eijerkamp
Bred from superbreeder ‘Fabulous’ 
x granddaughter ‘Ché’

SILVER GIRL  |  ♀ NL16-1076064

‘Silver Girl’ is mother to
3. NPO Melun (482 km) 504 pigeons
15. NPO Melun (482 km) 504 pigeons
4. Duffel (171 km) 2,170 pigeons
5. Dizy le Gros (335 km) 3,904 pigeons
10. Morlincourt (371 km ) 1,139 pigeons

Direct Gebr. Leideman.Full sister ‘820’, 
4. Nat. Ace pigeon Middle Distance 
WHZB 2018. Bred from ‘Perfect 17’ x
‘Silver Dream’, Nr. 1 breeding hen Leideman

DERO  |  ♀ BE15-2180639
8.  Final SAMDPR 2016  2,161 pigeons
50. Training 2,267 pigeons
57. Hot Spot 1 2,619 pigeons
63. Training 2,262 pigeons
92. Training 2,338 pigeons
‘Dero’ is (grand)mother
17.   Final Carnival City OLR
108. Final SAMDPR 2018
Direct Jos Thoné Bred from son ‘De Zoon’
x ‘Valeska’ (Derwa) x Inbred ‘Avril’

MR.  ITALIANO  |  MARS IT17-318841
7. Final (420 km) Algarve Great Derby OLR 2017 
‘Mr. Italiano’ is winner of
 7.    Final Algarve Great Derby 1,339 pigeons
65.  Vidigueidra 1,727 pigeons
95.  Mertola 1,530 pigeons
100. Beja 1.837 pigeons
135. Mertola 1,480 pigeons
178. P’te Alegre 1,469 pigeons
Direct Robert Petre Nitu. Bred from top lines Gebr. 
Herbots x “Silver Shadow” H. and E.J. Eijerkamp

ESTHER’S WHITE DREAM TEAM
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kon ik het wel? Op eigen hok ging het de afgelopen 
jaren maar mondjesmaat met af en toe uitschie-
ters. Toen kwam ik bij Frans en daar was een bewe-
zen goed hok voorzien van goede duiven. De ver-
zorging zag ik echter toch anders voor mij en werd 
aangepast qua training en voeding want Frans zei u  
alti jd…. “Als ik mijn duiven zo mooi had als die van
jou, werd ik kampioen”. Dat kampioenschap was 
tot dan toe nog niet gelukt, maar toen na de 1e 
vlucht de duiven uit alle hoeken kwamen, wist ik 
dat dit nog wel eens een mooi seizoen kon wor-
den. In dat seizoen werd meerdere keren vroeg 
gevlogen, teletekst behaald en de basis gesmeed 
voor later zijn 1e en 5e Nati onale Asduif Calime-
ro. Als kers op de taart werden we inderdaad Ge-
neraal Kampioen.  Moraal van het verhaal: Als het 
evenwicht er dan is, vallen de puzzelstukjes op 
de plaatst en kunnen er mooie dingen ontstaan. 
Sinds mijn begin in 2017 te Latt rop ben ik alti jd nog 
zoekende naar het goede hokklimaat. De kwaliteit 
duiven maak ik me eigenlijk geen zorgen om, ver-
zorging ook niet meer, maar het hok is nog niet op-
ti maal. En dan kom je bij een uitspraak die Willem 
de Bruijn deed “Als je iets wil, dan lukt het. Als het 
niet lukt, dan wil je niet graag genoeg.” En hoewel 
het soms lasti g accepteren is, klopt de uitspraak 
van top tot teen. Je moet jezelf alti jd blijven pu-
shen om alle twijfels weg te nemen. Neem je het 
voor lief, gaat het meestal fout. Doe er alles aan en 
succes zal – mits met goede duiven – komen. Maar 
als alles goed gaat en je hebt evenwicht zul je zelfs 
met mati ge duiven prijzen vliegen. Geen of weinig 
prijzen is dus onherroepelijk een fout van de lief-
hebber, daarna komen de goede duiven. 

Iets geheel anders wat mij en mijn jongere mede-
liefh ebbers enorm zorgen baart is het gebrek aan 
toekomstperspecti ef binnen de beleidsmakers van 
de duivensport. Eveneens het gebrek binnen de 
sport aan sympathie, empathie en positi eve com-
municati e brengt behoorlijk veel schade. De be-
stuurlijke non-communicati e zorgt voor veel ruis 
(gefrustreerde liefh ebbers die op allerlei manieren 
schadelijke uitspraken voor de duivensport doen). 
Ook het alsmaar willen peilen en luisteren naar 
de achterban, maar deze achterban niet inschat-
ten op waarde is alarmerend. Ik wil gewoon een 
nati onaal gedragen sport waarbij de visie duide-
lijk is en waarbij de sport hoofdzaak nummer 1 is.
Tegenwoordig zijn we heel erg bezig hoe we de 

sport voor veel verliezers zo aangenaam mogelijk 
kunnen houden en hoe we maar zoveel mogelijk 
“iedereen het naar hun zin kunnen maken”. Het 
was de Engelse premier Margret Thatcher die Enge-
land succesvol loodste door een crisis waar harde 
en impopulaire maatregelen nodig waren om een 
fundamentele gezonde basis te creëren voor een 
wederopbouw van Engeland. Haar plannen waren 
de ti jd ver vooruit, de bevolking zag dit echter niet 
maar ze bleef doorduwen, verving een groot deel 
van haar kabinet, won een oorlog en werd daarna 
na die zure appel – een van de meest gewaar-
deerde premiers van het land. De duivensport nu 
is Engeland in die ti jd, maar ik betwijfel of de hui-
dige NPO-bestuurders onze Thatcher zijn. Terwijl 
ik ervan overtuigd ben dat de gehele duivensport 
compleet op de schop moet wil je het toekomst-
bestendig houden, besef ik maar al te goed dat 
deze Thatcher-aanpak bijna een utopie is. Jaren-
lang wordt er in de duivensport nu gepraat over 
allerlei veranderingen die zo minimaal zijn dat 
het eigenlijk zinloos was om erover te discussië-
ren. Meest absurd vind ik de betutt eling van een 
hopeloos Nederlands poldermodel van een vlieg-
programma waarbij een minimaal aantal vluchten 
wordt georganiseerd om maar niet te veel belast-
ing te creëren voor vrijwilligers. Ja, die moeten we 
vanzelfsprekend ontlasten, maar dit is geen fun-
damentele oplossing. Ik opteer voor een volledige 
landelijke herstructurering waarbij er werkelijk al-
les gedaan mag worden om hedendaagse proble-
mati ek bij de basis aan te pakken. Oplossingen die 
niet de problemen van de toekomst worden maar 
daadwerkelijk een oplossing zijn die zelfs nieuwe 
mogelijkheden creëert. Wat die oplossingen zijn is 
wellicht goed leesvoer voor de volgende Klanken 
uit het Oosten. 

Jim van Ingen. 
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  Door Frederik Dekker

Van de hak op de tak
Winter
Ondanks de warme winters afgelopen decennia 
kregen we de afgelopen week toch een flinke win-
terprik. Het was toch weer al bijna 10 jaar geleden 
dat dit was voorgekomen. Een teken dat het weer 
wel degelijk veranderd en dat we dit als duivenlief-
hebbers, vooral tijdens het seizoen, aan de levende 
lijve ondervinden. Hoe vaak gebeurt het niet dat er 
‘opeens’ buien opsteken of het weer in een nacht 
omslaat? Misschien wel een van de meest bespro-
ken onderwerpen onder duivenliefhebbers aan 
de inkorftafel tijdens het seizoen. Het (gelukkige) 
feit is dat we er nog steeds niets aan kunnen doen 
en we onze gedachten ook hier niet over moeten 
breken, maar alleen anticiperen. Zowel thuis op de 
hokken als tijdens het lossen van de duiven.

Dat de winter invalt tijdens het kweekseizoen wel-
ke voor vele liefhebbers al is gestart of misschien 
zelfs al is afgerond moet geen probleem zijn voor 
de duiven.  Kachels, gesloten hokken, geen dui-
ven uitlaten is op onze hokken niet aan de orde. 
Ook het spenen en uitwennen van de jongen gaat 
gewoon door. We zijn bezig met vogels (lees na-
tuur) en deze kunnen zich prima aanpassen. Een 
duif trekt zich niets aan van een laag sneeuw op 
het dak als de zon volop schijnt! Sneeuwbuien is 
een ander verhaal. We willen allemaal duiven met 
een sterke basis gezondheid. Dan moet je zeker de 
duiven niet gaan ‘pleasen’ tijdens de winter. Vol-
doende voer, een warmhoudplaatje of s ’avonds 
de waterpotten leeggooien en in de ochtend weer 
vullen, moet voldoende zijn.  Alles wat we extra 
doen is vaak voor ons eigen gemak of omdat we 
denken dat het beter voor de duiven is om er dan 
later achter te komen dat het ook zonder kan.
 
De pas gespeende jonge duiven klitten automa-
tisch op elkaar als het kouder wordt. De jonge dui-
ven worden hier gespeend op vloerdek korrel en 
zodra de kleine pluimpjes zijn geruid en ze de kin-
derziektes hebben doorstaan worden de vloerdek-
korrels vervangen door stro, maar niet voordat er 
onder het stro ook een laag met korrels is gelegd, 
omdat vocht nog steeds een goed ingrediënt is 

voor een niet optimaal hok. Dagelijks komt er een 
of twee ploegen buiten tijdens de winter. Dat dit 
een bijkomende voordeel is, omdat de roofvogels 
hier nauwelijks toeslaan besef ik zeker. Wanneer 
dit niet dagelijks gebeurt word je automatisch 
makkelijker in het loslaten van de duiven. En het 
blijft natuurlijk ideaal dat de duiven en zeker ge-
koppelde duiven buiten kunnen om te vliegen en 
te zoeken tussen het gras, puin en zand wat ze no-
dig denken te hebben.
 
Wanneer de kweek is afgerond
Is de start van het seizoen meestal nog maar enke-
le weken verwijderd. Toch lijkt dat in deze perio-
de wat anders te liggen. De eerste hindernis lijkt  
weggenomen en wel de EU regelgeving. Het lijkt 
me eerder een uitstel van executie, maar het feit 
is dat we ervoor seizoen 2021 geen last van lijken 
te hebben. In een snel veranderende maatschap-
pij moet je op dingen voorbereid zijn. We mogen 
als duivenliefhebbers wel eens afvragen of we ons 
daar genoeg van bewust zijn!  De verwachting bij 
vele liefhebbers is dat het seizoen 2021, net als 
vorig jaar, later zal starten dan gepland. Afgelopen 
jaar werd er rekening gehouden met het feit dat er 
niet meer gevlogen kon worden, wat er voor zorg-
de dat de start voor onvoorbereide liefhebbers wel 
erg onverwacht kwam. Zorg dat u voorbereid bent. 
Het op orde hebben van de administratie is altijd 
een goede zaak. Opeens dingen moeten organise-
ren om te starten met vliegen is niet goed. Bestu-
ren van clubs moeten daar zeker op toezien dat de 
papierenbureaucratie tijdens het seizoen op orde 
is.
 
Wanneer het voorjaar zich aandient is het ook 
weer tijd voor de zogenaamde winterkampioenen 
om hun biezen te pakken. Soms vraag  ik mezelf 
echt af of bepaalde dingen nog serieus genomen 
kunnen worden. Vier weken na de start van het 
seizoen zal weer blijken hoe de duiven en de lief-
hebber de winter zijn doorgekomen.  Wanneer de 
zon nu maar even schijnt en je de tempratuur op 
de hokken voelt stijgen begint het bloed weer al 
sneller te stromen en zijn de gedachten weer al bij 
de aankomsten van de eerste vlucht van het sei-
zoen. Dromen… dat is wat iedere liefhebber kan 
doen!
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Basisgezondheid
Hierboven kwam dat al eerder aan de orde. Basis-
gezondheid betreft drie dingen: fysiek, mentaal en 
sociaal. Als liefhebber heb je in veel dingen zelf de 
hand. Je moet selecteren op de manier waarop je-
zelf duiven houdt. Wat daarbij wel van belang is 
dat de drie begrippen allen in het oog gehouden 
dienen te worden, want een gezonde duif zonder 
enige drang naar een hok (sociaal) zal weinig pot-
ten breken.  Eigen hok, eigen tijd, eigen omgeving 
etc. niet wat bij een andere liefhebber tot de mo-
gelijkheden behoort. Als er behoefte is aan groei 
kun je dat natuurlijk zeker als doel gebruiken. Een 
gezond sportman stelt zich elk seizoen doelen!  
Wanneer je geen antwoorden kunt geven op de 
vragen die je jezelf stelt is het vaak verloren moei-
te en hoe kun je het dan aan een ander uitleggen? 
Overigens worden niet alle duiven die voldoen aan 
een goede basis gezondheid een goede duif.

Ik denk aan onze ‘43’ die van jongs af aan ‘zijn zon-
dagse pak’ droeg en voor ons als kleine mannen 
als jong een paar mooie prijzen bijeen vloog. Als 

jaarling, zoals heel veel duiven op onze hokken op 
dat moment, was hij het prijs vliegen verleerd. On-
wetend dat we waren ging hij eind september de 
mand in op weg naar andere oorden.  Hoe kon het 
dat een duif die altijd zo mooi was zo slecht (ge-
worden) zijn? Duiven in het zondagse pak waren 
toch altijd goede duiven? Terwijl de mand gereed 
stond op het plateau voor het hok werd de ’43’er 
nog eens uitgehaald. Zullen we hem ‘boven steken’ 
om te proberen als kweker? Zo gezegd, zo gedaan. 
Niet wetend dat er direct duiven uit zouden ko-
men die hun (groot)vader ver zouden overstijgen 
tot aan provinciale overwinningen aan toe. Inmid-
dels staat de mand elk jaar tijdens de selectie op 
hetzelfde plateau, maar er heeft nooit meer een 
‘43’ ingezeten. Wel heel veel duiven met een ster-
ke basisgezondheid die geen prijs konden vliegen. 

Free
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Bestuursmodel
Duivensport (update)
10-12-2020

De Ledenraad is het hoogste bestuursorgaan bin-
nen de duivensport. Besluiten van de Ledenraad 
zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, 
Platformen, Verenigingen en leden. In de huidige 
Ledenraad zijn de afdelingen vertegenwoordigd 
met 14 kiesmannen (de afdelingen 5, 8 en 9 ieder 
2 de rest 1), de secties met 8 kiesmannen; ieder 2 
en de platformen met 4 kiesmannen; ieder 2. In 
totaal kent de huidige Ledenraad 26 kiesmannen.

Statuten; Samenstelling Ledenraad
Afgevaardigden van de afdelingen
4. a.  De afgevaardigden NPO vertegenwoordigen 

alle in artikel 5 van deze Statuten genoemde 
Leden;

 b.  een afdeling benoemt zoveel afgevaardigden 
NPO als het aantal Basisleden, dat bij de Af-
deling is aangesloten, deelbaar is door een 
bij Huishoudelijk Reglement NPO geregeld 
aantal (1,000), waarbij het breukdeel groter 
dan de helft naar boven wordt afgerond, met 
dien verstande dat elke Afdeling het minima-
le recht heeft op minimaal één afgevaardigde 
NPO.

Afgevaardigden van de secties
5.   Elke sectie benoemt het hierna te vermelden 

aantal afgevaardigden:
 a. Sectie Jonge Duiven: twee afgevaardigden;
 b.  Sectie Vitesse/Midfond: twee afgevaardig-

den;
 c. Dagfond: twee afgevaardigden;
 d.  Marathon: twee afgevaardigden; Afgevaar-

digden van de platformen
6.   Elk platform benoemt het hierna te vermel-

den aantal afgevaardigden:
 a. Het platform Jong: twee afgevaardigden;
 b.  Het platform Transport: twee afgevaardigden;

De gekozen structuur zal er voor zorgen dat op 
termijn het aantal kiesmannen van de afdelingen 

zal dalen door teruggang van het leden aantal. De 
secties en platformen kennen een vast aantal kies-
mannen.
Een liefhebber is 3 tot 4 keer vertegenwoordigd 
in de Ledenraad. (Afdeling, 2 Secties en optioneel 
Platform Jong) Ruim vertegenwoordigd dus maar 
dat zal niet het gevoel zijn wat bij veel liefhebbers 
leeft. Bovendien kan het leiden tot inconsistent 
stemgedrag. Stel een jonge liefhebber is voor een 
geagendeerd punt. Dan het voorkomen dat zijn af-
deling tegenstemt, een van zijn secties voorstemt, 
zijn andere sectie weer tegen en het platform jong 
zich onthoudt van stemming. Kortom niet eenvou-
dig uit te leggen en te volgen. En bij dit alles is dan 
de veronderstelling dat de kiesmannen dit agenda 
item hebben voorgelegd aan hun achterban c.q. 
leden wat ook lang niet altijd het geval is.

De bestuurders van de secties en platformen wer-
den in de praktijk aan- en uitgezocht door het NPO 
bestuur. Het perspectief dat over niet al te lange 
tijd de meerderheid van de Ledenraad zal bestaan 
uit door het NPO bestuur aan- en uitgezochte Sec-
tie en Platform bestuurders is onacceptabel vanuit 
een democratisch gezichtspunt.
In de huidige structuur is de vertegenwoordiging 
van de liefhebber het best geborgd via de afdelin-
gen. Daar zijn frequente, veelal goed tot redelijk 
bezochte afdeling vergaderingen waar over NPO 
Ledenraad agenda punten wordt gesproken en ge-
stemd. Bij de secties en platformen is dat veel uit-
dagender gezien de moeite welke die hebben hun 
achterban tijdig te bereiken en te horen.

Door het aftreden van de sectie besturen Vites-
se/Midfond, Dagfond, Jong en Marathon is een 
nieuwe realiteit ontstaan. Het NPO bestuur kiest 
ervoor door te gaan met 1 sectie te weten de 
sectie Sportbeleving welke maximaal 5 stemmen 
heeft in de Ledenraad. Zie hiervoor de notitie van 
het NPO bestuur “Hoe verder met de secties” van 
10/12/2020.

In de notitie “Rol van de afdelingen” worden de af-
delingen benoemd als de ruggengraat van de Ne-
derlandse duivensport. Het logische gevolg van die 
positionering is om de vertegenwoordiging van de 
liefhebber door de afdeling leidend te maken. 
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Voorstel

•  Besluiten van de Ledenraad zijn bindend voor de 
NPO, Afdelingen, Secti es, verenigingen, leden en 
alle overige rechtspersonen zoals benoemd in de 
statuten en reglementen.

•  Een wat grotere Ledenraad wordt gezien als po-
siti ef. Meer afgevaardigden krijgen zo de kans bij 
te dragen aan het hoogste orgaan van de duiven-
sport en zich bestuurlijk te ontwikkelen.

•  Daarom wordt het deelgetal van de Afdelingen 
500, d.w.z. voor elke 500 leden is er 1 stem in de 
Ledenraad. Afdelingen hebben alti jd minimaal 
1 stem en het aantal stemmen wordt numeriek 
afgerond. Als voorbeeld als een Afdeling 1,300 
leden heeft  zijn dat 3 stemmen in de Ledenraad.

•  De huidige secti es Vitesse/Midfond, Dagfond, 
Jong en Marathon worden opgeheven en ver-
vangen door de secti e Sportbeleving.

•  Bestuurders van de secti e Sportbeleving hebben 
stemrecht in de Ledenraad met een maximum 
van 5 stemmen. Als het bestuur van de secti e 
Sportbeleving bestaat uit 3 personen of minder 
dan wordt hun stemrecht in de Ledenraad opge-
schort tot het bestuur is aangevuld tot minimaal 
4.

•  Het Platf orm Transport wordt omgevormd tot 
een commissie en neemt niet meer deel aan de 
Ledenraad.

•  Het Platf orm Jong wordt opgeheven.

•  De bijlage Kiesregister 2020 geeft  een overzicht 
van de nieuwe samenstelling van de Ledenraad. 
Dit Kiesregister wordt ieder jaar aangepast aan 
de actuele leden aantallen.

Het NPO bestuur
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Nieuws

Stand van zaken 
Losplaatsen beleid 
16-2-2021

Inleiding

Voor het organiseren van training en wedvluch-
ten is het verkrijgen en behouden van losplaatsen 
van cruciaal belang. Zonder losplaats immers geen 
vlucht. Wanneer er een grotere groep duiven gelost 
wordt kan dit overlast veroorzaken. Meetrekkende 
jonge duiven, beïnvloeding van een concours op 
de losplaats zijn voorbeelden van overlast. Dit ge-
eft onrust en onvrede onder Nederlandse, Duitse, 
Belgische en Franse duivenliefhebbers. Problemen 
worden vaak veroorzaakt door onaangekondigde 
of illegale lossingen en last minute verandering 
van losplaats. Daarnaast is het uiteraard vanzelf-
sprekend dat er op de losplaats geen sprake is van 
norm overschrijdend gedrag en dat de losplaats al-
tijd schoon wordt achtergelaten.

Het is in het algemeen belang van de duivensport 
dat we goede losplaatsen hebben en behouden. 
Het is daarom dat we hebben afgesproken dat er 
altijd voor een lossing van een groep duiven een 
lossingsvergunning aangevraagd moet worden. 
Ook wordt er in principe niet afgeweken van een 
vastgestelde losplaats of los datum tenzij het wel-
zijn van onze duiven in het geding is of in een ge-
val van overmacht. De NPO Ledenraad van 28 no-
vember 2020 heeft het voorgestelde Losplaatsen 
beleid welke dit regelt goedgekeurd. De afspraken 
van het Losplaatsen beleid zijn daarmee bindend 
voor alle verenigingen, afdelingen en liefhebbers.

Waar staan we nu?

Afdelingsvluchten

Voor de reguliere vluchten welke door de afdelin-
gen worden georganiseerd verloopt alles volgens 
planning. Dat wil zeggen dat voor aanvang van het 
vliegseizoen alle losplaatsen bekend zijn en dat 
daar in principe ook niet meer vanaf wordt gewe-

ken. Enkel als het welzijn van onze duiven in het 
gedrang komt of als er sprake is van overmacht kan 
de losplaats gewijzigd worden.

Extra vluchten buiten het reguliere afdeling 
programma

Het kan voorkomen dat in het vluchtseizoen er 
behoefte is aan extra training vluchten. Om te be-
ginnen is het uitgangspunt dat het plannen van 
training vluchten zoveel als mogelijk wordt mee-
genomen bij het opstellen van het afdeling vlieg-
programma. In die gevallen dat er extra training 
vluchten noodzakelijk worden geacht zal het NPO 
bureau hier aan meewerken en een vergunning 
verstrekken mits de aanvraag(en) 3 weken voor de 
training vlucht worden ingediend. Extra wedvluch-
ten zijn niet toegestaan in het seizoen.

Training vluchten georganiseerd 
door verenigingen

Elke vereniging die een trainingsvlucht organiseert 
dient via de afdeling hiervoor een lossingsvergun-
ning aan te vragen. Dat geldt ook als de duiven zelf 
vervoerd worden of met een particuliere en of Bel-
gische vervoerder. Hier zijn geen uitzonderingen 
op! Bij een africhting van 500 duiven of minder 
worden voor het verstrekken van een lossings-
vergunning geen kosten in rekening gebracht. De 
proces afspraken inclusief mogelijke boetes gelden 
ook voor deze vluchten. Voor het lossen van de 
duiven neemt men indien mogelijk contact op met 
de lossingscommissie van de afdeling.

Training vluchten georganiseerd door 
particulieren of bedrijven.

Deze vluchten zijn verboden. Uitsluitend het NPO, 
de afdelingen en basis verenigingen kunnen wed- 
en trainingsvluchten organiseren. Een particuliere 
organisator of bedrijf mag uitsluitend onder ver-
antwoordelijkheid van de NPO, afdeling of vereni-
ging vluchten mede organiseren anders betreft het 
een illegale vlucht. Het is leden niet toegestaan 
deel te nemen aan illegale vluchten. Afdelingen, 
verenigingen en leden worden geacht melding te 
maken van illegale vluchten waarna sancties vol-
gen.
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Najaar of Taartvluchten

Voor het organiseren van najaar of taartvluchten 
dienen de aanvragen via de afdeling niet later dan 
1 juli ingediend te zijn bij de NPO. De lossingsver-
gunningen worden dan verstrekt. Verandering van 
geplande losplaats is niet mogelijk tenzij het wel-
zijn van onze duiven in het geding is of in geval van 
overmacht. Voor het lossen van de duiven dient 
men contact op te nemen met de lossingscommis-
sie van de afdeling. Het is particuliere organisato-
ren en bedrijven niet toegestaan Najaar of Taart-
vluchten te organiseren.

Handhaving

Concoursorganisaties die zonder lossingsvergun-
ning toch duiven lossen verbeuren een boete van 
1.000 euro per overtreding. Het NPO bestuur zal 
dit sanctie beleid handhaven.

Het NPO bestuur
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Zouden de kiesmannen het wel begrijpen ?
Komt het wel over bij de gewone leden ?
Wat zouden die leden eigenlijk zelf willen ?
Hoe bereiken we dat dan met elkaar ?
Misschien moeten we na 40 jaar eindelijk wel
eens iets aanpassen ?

Vanachter de NPO bestuurstafel, maar nu 
door de bril van de gewone leden bekeken !

 •  Na een indrukwekkende eerste digitale ver-
gadering van het nieuwe bestuur op 28-11-
2020 met een volle agenda die in 1 ½ uur kon 
worden afgewerkt maken we ons op voor de 
komende NPO vergadering op 13-03-2021.

 •  Terugkijkend op die vergadering moeten we 
concluderen dat het digitale vergaderen gro-
te en belangrijke voordelen kent zoals;

  ·  Grote besparing op de reiskosten, geen 
zaalhuur, geen bijbehorende kosten als 
consumpties, lunches.

  ·  T.a.v. de deelnemers/kiesmannen een ver-
ademing, zij waren genoodzaakt zich beter 
voor te bereiden en geen onderling gehak-
ketak en ad hoc reageren op elkaar waar-
door de tijdsbesparing opvallend groot 
was.

Wat gaat er nu verder gebeuren ?

We gaan als duivenliefhebbers op 13 
maart weer vergaderen maar wie 

zijn we eigenlijk?
We zijn de kiesmannen, zij moe-

ten alle leden van de 11 afde-
lingen vertegenwoordigen.
Verengingen vergaderen nu 
niet – Afdelingen nauwelijks 
en dan zijn er de kiesmannen 

die digitaal
proberen mee te doen om hun 

verenigingen / leden te vertegen-
woordigen.

Werkt dat wel ?
Leden zijn de mensen die duiven houden en 

daar is onze hele organisatie op gebaseerd.
We kennen in de postduivensportbond N.P.O. 2 
soorten leden; actieve leden en passieve leden. 
Er wordt nergens onderscheid gemaakt tussen 
die beide groepen. Door in elke afdeling te kijken 
naar de leden die tenminste één keer per jaar 
meedoen, of een hoklijst hebben ingevuld, kun-
nen we vaststellen dat er absoluut niet meer dan 
10.000 actieve leden zijn in onze organisatie. Hun 
stem is echt van belang !

Verenigingen zijn de hoeksteen van de duiven-
sportorganisatie elk lid is er bij aangesloten.

Afdelingen zijn een willekeurige verzameling van 
verenigingen. Zij benoemen wel een N.P.O. bestu-
ur!

Maar;  Is dat daarom de ruggengraat van de dui-
vensportorganisatie ? 
Of zijn dat de leden verenigd in een ver-
eniging ? Die we nu de hoeksteen noe-
men.

N.P.O. is de Nederlandse Postduivensport Orga-
nisatie, het overkoepelend orgaan waar iedereen 
bij aangesloten is.

Een andere mening mag dat?
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  Agendapunt 7. Dopingcontrole incl. bijlagen. 
Hoewel het niet hebben van goede regels elke 
organisatie aangerekend mag worden moeten 
we toch de realiteit niet uit het oog verliezen. 
Zonder in te gaan op de mogelijkheden mogen 
we stellen dat deze materie de gemiddelde 
kiefhebber ontgaat en voor de slechterikken 
die iets willen gokken, moet het afschrikwek-
kend zijn.

  ·  Maar moeten we nu alle liefhebbers op la-
ten draaien voor iets waarvan de pakkans 
in alle eerlijkheid 1 op de 50.000 duiven 
is?

  ·  We gaan € 120.000, = uitgeven voor max. 
90 controles, dat is ruim € 1.300, = per 
controle. Daarvoor kunnen we 4 ½ miljo-
en duiven controleren van 10.000 spelen-
de leden gedurende ca. 30 weken. Zijn we 
dan wel goed bezig ?

  ·  Een reglement is prima, controle op na-
leving prima, sancties bij overtreding lo-
gisch. Aan de preventieve werking wordt 
met dit agendapunt 7 ruimschoots vol-
daan! De basis is er maar zoveel geld uit-
geven hiervoor is ongepast.

  ·  Maar waarom gaan we het zo ongelofelijk 
ingewikkeld maken ? De liefhebber moet 
het gelag betalen, de liefhebber moet ver-
klaringen opsturen naar het NPO bureau, 
4,5 mio duiven en iedereen moet 2 cent 
gaan dokken.

  ·  Het bewijs dat dopinggebruik in de dui-
vensport tot betere resultaten leidt is er 
nauwelijks. De pakkans is nagenoeg nihil. 
Zulke sporadische controles moeten in 
bijzondere gevallen plaats vinden, zon-
der ruchtbaarheid, perfect voorbereid en 
uitgevoerd. De voorgestelde uitvoering is 
schieten met een peperduur dubbelloops 
jachtgeweer op een mug. Alleen alle lief-
hebbers draaien voor de kosten op. Daar 
moet toch iets slimmers op te verzinnen 
zijn.

  Agendapunt 8. Een plezierige verassing is 
dat we de organisatie van een Olympiade 
gaan doen, na eerdere negatieve uitlatingen. 
Prachtig !

  ·  Onder het kopje Is het verantwoord de 

Olympiade te organiseren wordt die vraag 
niet beantwoord.

  ·  De bijdrage van onze leden is 3 jaar lang 
1 cent per duif. Zijn alle leden wel hier-
toe bereid want 80% interesseert de hele 
Olympiade niets. En de sport wordt daar-
door nog weer duurder!

  ·  Er wordt goedkeuring gevraagd aan 
de Ledenraad om de organisatie op 
te starten maar er is door dit bestu-
ur al een toezegging gedaan aan de 
F.C.I., de overkoepelende organisatie. 
Heel Vreemd !

  Agendapunt 9a. Toelichting jaarverslag, daar 
vinden we wat puntjes waar we zorg over heb-
ben.

  ·  We lezen dat er aan een eigen I-cloud 
wordt gewerkt. Een erg kostbare aangele-
genheid.

  ·  We missen ook het resultaat van wat de 
Reglementencomm. o.l.v. Mevr. Prof. Mr. 
M. Olfers heeft aangereikt. Onder de best 
denkbare deskundige leiding is door vrij-
willigers ruim een jaar gewerkt, besproken 
en gerapporteerd aan het N.P.O. bestuur 
waar we niets van terugzien. Hoe bestaat 
het ?

  ·  Ons financiële perspectief.
   -  Een belangrijke vraag is: Wie verstaan 

we onder ons ? Hebben we het dan 
over een NPO bestuur of hebben we 
het dan over de leden? Als we even 
uitgaan van de leden dan kunnen we 
maar één conclusie trekken; Het beleid 
wordt niet echt veranderd maar de le-
den draaien wel voor alle kosten op! Dit 
bestuur handelt nogal simpel door de 
kosten te delen op het aantal duiven, 
dan lijkt het weinig maar de leden zijn 
de dupe.

   -  Ja, er hangt ons (de leden) een nasleep 
van een erg ingewikkelde zaak als ver-
anderen van pensioenorganisatie bo-
ven het hoofd. Maar er wordt ook een 
dopingaanpak opgevoerd die ons leden 
€ 90.000,= gaat kosten. De prijs van de 
vaste voetringen gaat met 20% omhoog 

We wandelen met uw goedvinden even door enkele agendapunten van 13 maart.
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en bij meer dan 100 met nog eens € 0,60 
per ring ! Dat gaat ons € 120.000,= kos-
ten. De organisatie van een Olympiade 
gaat ons € 45.000,= kosten, De uitbrei-
ding van het personeel op het Bureau 
kost veel en het bestuur kan de nood-
zaak niet uitleggen. De automatisering 
kost ons al € 89.000,= enz. Allemaal om 
de financiële positie van de NPO te ver-
sterken. Het nieuwe NPO bestuur vindt 
die financiële positie veel te laag, maar 
de FBCC zegt slechts dat het aan de lage 
kant is ! En wie bepaalt nu eigenlijk hoe 
hoog onze reserves moeten zijn, daar is 
nooit enige discussie over geweest.

   -  Een afgesproken formule ontbreekt en 
waarom moeten er zo’n grote reserve 
komen ?

   -  Om bij een dalend ledental de kosten 
voor de gemiddelde liefhebber te tem-
peren moet je keuzes maken en je be-
leid aanpassen.

   -  Niet alle kosten op de leden verhalen: 
vaste voetringen, dopingbeleid, Olym-
piade, lossingvergunningen enz.

  Agendapunt 11. Bestuursmodel NPO.
  ·  Het verkleinen van de kiesdeler van 1000 

naar 500 geeft dat wel enig zicht op wat 
wordt beoogd ? Het gaat om de kwaliteit 
van de kiesmannen niet om het aantal.

  ·  De achterliggende 35 jaar hebben de kies-
mannen geen of nauwelijks enig voorstel 
of idee van wezenlijk belang ingebracht.

  ·  Overigens zakken 5 of 6 afdelingen in het 
bijgeleverde schema al weer snel naar 2 
kiesmannen.

  ·  Voeg daarbij de zeer geringe belangstel-
ling binnen veel afdelingen en zeker bij de 
gewone leden, voor wat er op NPO niveau 
gebeurt, dan is het maar de vraag of het 
enige zin heeft.

  ·  Anno 2021 kunnen we digitaal blijven ver-
gaderen, een mooie besparing.

  ·  Iets anders is Stempunt 11a. Alle leden, 
verenigingen, afdelingen en wat er verder 
bestaat draaien op voor de besluiten van 
de Ledenraad. De konsekwenties hiervan 
zijn niet te overzien ! Hier moet heel goed 

over nagedacht worden want dit kan ver-
regaande consequenties krijgen. We heb-
ben het over verschillende rechtspersonen 
met verschillende verantwoordelijkheden 
en belangen ! Kunnen we de konsekwen-
ties wel overzien ?

  Agendapunten 13, 14 en 15 De verschillende 
reglementen.

  ·  Er worden slechts mutaties verwerkt op 
grond van eerdere besluiten.

  ·  Een door een commissie, onder leiding van 
Prof. Mr. M. Olfers en Mr. W. Boshuis, aan 
het NPO bestuur aangedragen update van 
het HHR. is door de ex-portefeuillehouder 
kennelijk niet voldoende bevonden. En 
dan te horen dat hij zich er totaal niet mee 
heeft bemoeit !

  ·  Een, door de N.P.O. voorzitter toegezegd 
overleg, heeft nog steeds niet plaatsge-
vonden.

  ·  Zo blijft het een volkomen gedateerde 
opzet, onleesbaar voor de gemiddelde 
liefhebber en een onhanteerbaar geheel. 
Zonde van de vele uren en kosten die door 
de ingehuurde krachten samen met de vrij-
willigers zijn geïnvesteerd in het updaten 
en leesbaar maken van de reglementen.
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Kort samengevat;
 •  Er wordt verzuimd na te denken over structu-

rele bezuinigingen.
 •  Er wordt, mede gelet op de financiële positie 

van de N.P.O., nagelaten om een prioriteits-
telling te tonen.

 •  Er worden redelijk eenzijdig, veel te veel 
kosten rechtstreeks op de leden te verhalen 
waardoor de duivensport onnodig duurder 
wordt gemaakt voor de leden !

 •  Hebben we weleens nagedacht ;
   -  Hebben we weleens nagedacht over 

het voortaan digitaal vergaderen gelet 
op de enorme financiele voordelen en 
kosten besparingen.

   -  Hebben we weleens nagedacht om de 
Ledenadministratie neer te leggen waar 
die thuishoort, nl. bij de Afdelingen met 
een dagelijkse update richting NPO bu-
reau in een uniform landelijk systeem.

   -  Hebben we weleens nagedacht 
over de ringenadministratie om ook 
die onder te brengen bij de Afde-

lingen. Het inkopen moet centraal 
blijven, de uitgifte gaat via de afde-
lingen. Wel de registratie centraal.
11 bestellingen gaan naar het NPO Bu-
reau en 11 leveringen naar de Afdelin-
gen, zij verzorgen administratief de ver-
enigingen.

   -  Hebben we weleens nagedacht om het 
hele dopinghoofdstuk anders aan te 
pakken. Zoeken we niet naar een speld 
in de hooiberg ?

   -  Hebben we weleens nagedacht over 
het werk en de taken van het N.P.O. bu-
reau. Wat decentraal kan, decentraal 
doen en alleen wat centraal moet ook 
centraal doen. Is er buiten de mede-
werkers wel iemand die kan beoorde-
len wat er aan werk wordt verzet ?

   -  Zo zijn er nog wel meer zaken te verzin-
nen.

Wim Vos
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Nieuwe eenhoksrace in 
Slovenië kiest voor een
verfrissende aanpak

“One loft races” schieten overal ter wereld als pad-
denstoelen uit de grond, volgens sommigen zijn 
ze de toekomst van de duivensport. Immers, met 
steeds minder liefhebbers wordt het moeilijker om 
met elkaar te concurreren op de normale vluchten. 
Eenhoksraces kunnen een goed alternatief zijn 
wanneer duivensport (zoals in sommige landen) 
vanaf eigen erf niet meer mogelijk is of wanneer 
men simpelweg geen tijd heeft om de duiven in-
tensief te begeleiden. Ook in Nederland is er een 
groeiend aantal liefhebbers die zich uitsluitend op 
eenhoksraces richt en hier voldoening uit haalt. 
Anderen doen het ‘erbij’, maar het grootste deel 
van de liefhebbers heeft de eenhoksraces nog he-
lemaal niet ontdekt.

Een unieke eenhoksrace zal dit jaar van start gaan 
in Slovenië, de AviRings Derby georganiseerd door 
Gasper Tompa. Waarom uniek? Op deze race is het 
mogelijk om al uw duiven te volgen via AviRings 
GPS ringen, ’s werelds lichtste GPS-ring. Van ieder 
team, bestaande uit drie duiven, wordt standaard 
één duif uitgerust met een GPS ring en de andere
twee dragen een dummyring. Tegen meerprijs kun-
nen deze ook worden uitgerust met een GPSring. 
Naast de gebruikelijke klassementen is er ook een 
klassement voor de duiven die een GPSring dra-
gen, de zogeheten AviRings GPS Cup met aantrek-
kelijke prijzen. Het doel van de “AviRings GPS CUP 
2021” is om zeer gemotiveerde duiven te vinden 
met het beste oriëntatiegevoel, dat wil zeggen dui-
ven die zo dicht mogelijk bij de ideale lijn vliegen. 
Naast hun oriëntatie wordt natuurlijk ook gekeken 
naar hun vliegsnelheid.

De gegevens verkregen uit de GPS-ring zullen in 
elke AviRings Race worden gebruikt om twee extra 
ranglijsten met concurrerende duiven te creëren:

-  Rangschikking door de werkelijk gevlogen afstand 
volgens de gegevens van de GPS-ring (een kleine-
re afwijking van de kortst mogelijke afstand bete-
kent een hogere rangorde);

-  Rangschikking op basis van de gemiddelde snel-
heid (berekend op basis van de werkelijk gevlo-
gen afstand).

Beide criteria hebben een gelijkmatige invloed 
(50/50) op de eindrangschikking voor de “AviRings 
GPS CUP 2021”. Alleen resultaten van de beste 
twee AviRingswedvluchten en het resultaat van de 
laatste vlucht worden meegeteld voor het eind-
klassement.

Naast het feit dat de duiven worden uitgerust met 
een GPS-ring zijn er nog een aantal bijzonderheden
aan deze race. Zo worden de duiven allemaal ver-
duisterd. Hiermee wil de organisatie alle jongen 
een gelijke kans geven op de finale die voor half 
september staat gepland. Hoe vaak gebeurt het 
niet dat een topper op een eenhoksrace finaal 
door de mand valt in de finale omdat deze in de 
rui is gevallen? Dat zal op deze race niet gebeuren!

Ook uniek is dat de geslachten op deze race wor-
den gescheiden. Heeft u een topduivinnetje in de 
race, dan hoeft u zich er geen zorgen om te maken 
dat ze net een ei moet leggen als de finale plaats-
vindt. Bovendien zal het scheiden van de geslach-
ten het algehele welzijn van de duiven bevorderen 
omdat deze veel beter zullen trainen dan wanneer 
alles door elkaar loopt. Hier heeft de organisatie 
duidelijk goed over nagedacht!

Dit jaar kunnen er slechts 600 duiven deelnemen 
aan de AviRings Derby. In 2022 zal het aantal wor-
den uitgebreid tot 1.500. Op het moment van dit 
schrijven is er nog een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Indien u mee wilt doen of informatie 
wenst dan kunt u contact opnemen met Falco Eb-
ben, coördinator voor Nederland via info@pigeon-
pixels.com of bezoek de website derby.AviRings.
com

Fototekst: Organisator Gasper Tompa: “We moe-
ten onze hobby moderniseren en ook aantrekkelijk 
maken voor jongere generaties”.
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Wie de duivensport in Zuid-Holland nauwlettend 
volgt kan onmogelijk verrast zijn door de vermel-
dingen die deze Olympiadekandidaat heeft af-
gedwongen. Het zal waarschijnlijk niet eerder zijn 
voorgekomen dat, zoals Peet van Gelder nu, de 
1ste plaats wordt behaald op de Middle Distance, 
de 3e plaats op de Long Distance en de 7e plaats in 
de All-Roundklasse met één en dezelfde duif.
Dat vraagt om een nadere kennismaking en Neer-
lands Postduiven Orgaan voldoet met alle plezier 
aan die vraag. Om een juiste beschrijving van deze 
man te maken kunnen we volstaan met de een-
voudige stelling dat we te doen hebben met een 
man die deze sport tot in de finesses in zijn vingers 
heeft. Wat wil dat zeggen? Dat hij één van die wit-
te raven is in de sport waarvan iedereen weet dat 
hij met betrekkelijk weinig duiven jaar in jaar uit 
uitzonderlijke prestaties, met zowel de jonge dui-
ven als ook met de oude duiven, weet te leveren. 
Niet alleen met vroege prijzen maar met hele hoge 
prijspercentages, daar herkent men de klassespe-
ler aan.

Met zijn donkerkras superduivin van 2018 de 
1053319 gaat hij naar de eerstkomende Olympia-
de. We laten u even kennismaken met de presta-
ties waarmee deze duivin haar uitzending naar de 
Olympiade afdwong. Dhr. van Gelder speelt in Afd. 
5 Zuid-Holland, in het samenspel Hoekse Waard 
en is lid in de vereniging in Barendrecht. Afgelo-
pen jaar wist ze in dat samenspel al de 1ste prijs te 
winnen van Vierzon en twee weken later de 5e van 
Blois en 2 weken daarna won ze van Chateauroux 
onder zware omstandigheden de 1ste prijs in Afd. 
5 tegen 4973 duiven.

Wie is die Peter van Gelder eigenlijk  
en hoe komt hij tot zulke opvallende  
uitslagen?

Als we de afgelopen 5 jaar bekijken dan zien we 
een steeds terugkerende lijn van sterk spel met 
vroege prijzen en hoge prijspercentages. Nee, niet 
alleen op verenigingsniveau maar ook in het sa-
menspel of in de Afdeling ! Peet van Gelder is net 
65 geworden en geniet sinds kort, als voormalig in-
specteur bij Eneco, van een welverdiend pensioen. 
Sommigen beweren dat als je hard wilt spelen kun 
je niet werken maar hier is het bewijs geleverd dat 
dit onzin is.
Via zijn opa en oom Wim is hij op 13 jarige leeftijd 
in de duivensport gerold. Maar van jongs af aan 
bleek hij gevoel voor deze sport te hebben. In vrij-
wel alle competities is hij een gevreesde tegens-
tander, of het Grootmeesters betreft of in de Gou-
den duif, of Nationaal hij is er meestal bij, nu weer 
op het allerhoogste nivo de Olympiade. Wat voo-
ral opvalt aan zijn spel is het bijna wekelijkse hoge 
prijspercentage wat hij weet te realiseren. Dat per-

centage zit vrijwel altijd dik boven de 60% prijs ! 
Dan ga je je afvragen hoe dat mogelijk is en of zijn 
duiven dan zo uitzonderlijk zijn. In 1985 kocht hij 
zijn huidige woning in Rotterdam zuid op de grens 
van Barendrecht, een voormalige bakkerij met een 
meelzolder, die meelzolder werd omgebouwd tot 
duivenhok met 2 afdelingen voor de 75 jonge dui-
ven en 2 afdelingen voor dubbelweduwschap met 
16 doffers en 23 duivinnen. Zijn hok is geleidelijk 
opgebouwd, en zijn basisduiven kwamen voor 50% 
van Jan Ouwerkerk uit Lekkerkerk, hij trachtte te 
versnellen met de Heremansduiven en het Vande-
nabeele soort, de Klakinbreng kwam van Marcel 

Peter van Gelder dwingt een Olympiadetitel af  
namens Nederland.
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Buijsse uit Oostburg. Meer recente versterking 
heeft hij gezocht bij de duiven van Rita Jacobs, 
waarmee haar man, Miel Verboven, nog speelde 
na haar overlijden maar toen ook hij in 2017 over-
leed kwamen die duiven in een totale verkoop. Die 
duiven komen van het beste van de bekende Bel-
gische tandem Jurgen en Bart Geerinck uit Wom-
melgem, beter bekend als de Kittelclub. Het waren 
nooit grote investeringen maar wel gerichte aan-

winsten, zo is de huidige kolonie opgebouwd en 
door strenge selectie via de reismand op dit hoge 
nivo gekomen. Een strenge selectie is ook lang niet 
iedere liefhebber gegeven maar wie dat niet kan of 
niet doet zal nooit de top bereiken.

De verzorging.

Helaas verwachten nog veel lezers onder dit 
hoofdstuk allerlei geheimen en nieuws te lezen. 
Dan moeten we u in dit geval teleurstellen want 
het voer wordt via de vereniging ingekocht bij Wa-
genmakers in Roosendaal en hij mengt 4 soorten 
zelf. Het voeren zelf gaat op gevoel, een handje 
per 4 duiven, wel afhankelijk van de zwaarte van 
de vluchten natuurlijk, mar geen weegschaal of zo. 
Verder geen poespas, het zijn de duiven die het 
moeten doen met een geelkuurtje vooraf en om 
de ca. 4 weken een herhaling. Bij thuiskomst is er 
een recuperatiedrankje van Röhnfried meer niet. 
Alles is een kwestie van gezondheid en vorm maar 
mocht er echts iets mankeren dan wordt drs. de 
Weerd geraadpleegd en die aanbevelingen wor-
den strikt gevolgd.

Het spel.

U heeft wel begrepen dat het weduwschapspel 

wordt gespeeld. In principe wordt er met 16 kop-
pels gestart maar hij heeft altijd een achttal duivin-
nen extra om het jalouziespel te spelen. De duiven 
trainen 2 keer per dag en tussen de vluchten door 
wordt er niet met de duiven gereden. Soms wordt 
wel gebruik gemaakt van de vlag om de training 

te voltooien. Wel wordt alles keurig elke dag op 
dezelfde tijd gedaan dus het ritme wordt in de ga-
ten gehouden. Zijn spelvoorkeur ligt op de vluch-
ten t/m de dagfond. Het overnachtspel wordt niet 
beoefend. De duiven worden wekelijks gespeeld 
maar op de dagfond is er een week rust voor een 
deel van de duiven. Het spel met de jonge duiven 
staat in hoofdzaak in het teken van opleiden maar 
er wordt wel op geselecteerd op aankomsten en 
fitheid door het hele programma mee te spelen. 
Zelfs de “taartvluchten” worden niet overgeslagen.

De Olympiadeduivin, de 319 is een  
donkerkras duivin van 2018.

Een prachtige duivin, niet omdat ze zo fenomenaal 
presteert maar ook in de hand een super. Haar 
pedigree laat zien dat ook haar herkomst indruk-
wekkend is. Haar vader is de Sylvester Gladiator 
van 2016 en vloog als weduwnaar bij wijlen Rita 
Jacobs/Miel Verboven en is uit de verkoop in 2017 
gekocht. Maar hij is een 100% Geerinckx duif uit 
de Witkop Sylvester x Blauwe Tommy, die zat voor 
België als nr. 1 Long Distance op de Olympiade in 
Budapest. 
Hij heeft intussen op het kweekhok in Rotterdam 
laten zien welke mogelijkheden hij in zich heeft en 
is nog maar 5 jaar oud. Haar moeder is van 2015, 
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de 10 plaats eindigde op de dagfond. Haar va-
der is weer Uncle Miss 163. Deze geweldenaar 
vloog in zijn loopbaan 73% prijs met 7 x de 1ste 
prijs en evenveel keer in de top 10 van de Afd. 5! 
We mogen dus rustig stellen dat het geen groot 

wonder of een toevalstreffer is dat de 319 Ne-
derland gaat vertegenwoordigen op de komende 
Olympiade. Het mag ook geen verbazing wekken 
dat de 319 na die Olympiade voor een enorm be-
drag naar een andere eigenaar gaat maar zij blijft 
wel in Nederland. Laten we even stilstaan bij haar 
prestaties, dan nemen we alleen de prijzen in de 
eerste 10. 
Als jonge duif waren dat er al 2 en als jaarling  
weer 4 met een 1ste van Nanteuil en een 1ste van 
Issoudun en een 10e van Melun en een 10e van 
Vierzon. 
Dan komen we in 2020 en weer zijn het er 3 bij de 
eerste 10 met een 1ste van Chateauroux, een 1ste 
van Vierzon en een 3e van Pontoise. Zo wist de 
319, die na Chateauroux niet meer werd gespeeld 
30 prijzen te winnen. Dat noemen we een echte 
postduif, zo zijn er maar heel weinig.
Zo worden zowel de duif als de liefhebber Peter 
van Gelder beloond voor jarenlang uitzonderlijk 
sterk spel want het zijn maar weinig liefhebbers 
die weten door te dringen tot de Internationale 
top. Want wie daar binnen de duivensport in slaagt 
behoort zonder enige discussie tot de topspelers. 
Prachtig dat Neerlands Postduiven Orgaan twee 
voorbeeld-liefhebbers in beeld wil brengen in haar 
herstart als leesbaar magazine voor de Nederland-
se duivensport.
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De Ronde der Zeven dagen
Maandag

Het is vandaag de derde mooie lentedag van 2021 
op eigen erf. Alle vliegduiven en laatjes zijn geënt 
voor het komend seizoen. Er waren er vast velen 
met een afspraak bij de dierenarts die hier lief-
hebbers bezoekt. Vandaag tijd om de plannen van 
het NPO eens goed door te nemen. Vernieuwing is 
goed in onze sport, maar de ingeslagen weg waa-
rover ik lees verontrust me wel. Voor enkele die 
zo nodig fout (fraude) willen zijn, voor enkele die 
op het podium mogen (olympiade). En dan daar zo 
veel voor willen genereren zullen vele duiven mel-
ker hun duivenpensioen niet halen en is het een 
stuk goedkoper. 
Maar goed, snel alle papieren aan de kant en kij-
ken welke doffers of duivinnen zijn. Bij de laatjes 
en zomerjongen van de meerdaagse duiven komt 
het altijd wat laat op gang hier. Gelukkig heb ik mijn 
hobby aan huis en kan ik hier veel tijd insteken en 
belemmeren de coronaverplichtingen mij niet. We 
zien de ernst dagelijks op het werk en houden ons 
aan de maatregelen die door de overheid zijn op-
gelegd. Een hobby aan huis is dan een geluk bij een 
ongeluk. Zo hebben al velen de duiven gekoppeld 
en zie ik op sociaal media alweer hokken vol nieu-
we kampioenen van 2021. Plannen maken is de 
mooiste tijd in hok en hoofd. Voorpret.

Dinsdag

Helaas bericht een kennis in de duivensport te 
overwegen om te stoppen, ik heb hem gistera-
vond nog gebeld. Hij is op leeftijd en wil met zijn 
vrouw meer tijd aan andere dingen besteden. Ik 
stelde hem een Unikon-abonnement voor. Dan kan 
hij de vitesse en midfond vluchten zo doorsturen. 
Hij heeft een hekel aan lang wachten en, ondanks 
zijn leeftijd, geen geduld. Ik heb zelfs een aantal 
keren op zijn duiven gewacht. Ik vergeet nooit zijn 
strenge instructie tijdens de vlucht Duffel “plat op 
de grond Coen, niet bewegen als er één komt en 
geen geluid maken”. Bij een bakje koffie werden 
de favorieten 1 voor 1 benoemd, hij had er 7 mee 
en alleen doffers, want dat was zijn spel. We had-
den uitgerekend (lees: ik), want ook daar had hij 
geen geduld voor, dat ze een 1600 mpm maakten. 
Nummer 3 van de lijst kwam op 1587mpm binnen, 
maar hij was niet tevreden en zei dus niets. Maar 

binnen welgeteld 4 minuten en 28 seconden was 
nummer 7 er ook al. Dat was mij en vele anderen 
nog nooit gelukt. Klep dicht en nagenieten zou je 
zeggen, niks van dat. Een uur later maakte hij al-
weer plannen voor de volgende week. Dit verhaal 
vertelde ik hem toen ik hem sprak en hoop zo dat 
hij de duivensport trouw blijft. Hij kijkt toch wel 
omhoog tijdens die fietstocht over de Veluwe.

Woensdag

Wat moeten we de duiven voeren na een koude 
periode? Ze kregen genoeg maar toch bleven ze 
vragen om voer wanneer ik het hok in kwam. Nog 
geen tien dagen later, temperaturen zijn gestegen, 
en de duiven hebben dan algauw weer te veel. 
Voer besteld en toch maar weer extra gerst erbij, 
de duiven wat korter houden. Gisteravond tijdens 
de persconferentie hoorden we dat we voorzichtig 
en stapsgewijs weer aan het normale leven mogen 
ruiken. Wordt het nog wel normaal? Het seizoen 
2020 startte pas in mei. Er is nog veel onzekerheid 
en coronamaatregelen blijven nog wel even van 
kracht, ook in onze sport helaas. In maart 2020 is 
onze club een icoon ontvallen. Ieder jaar speelde 
hij wel een vroege duif en altijd weer oprechte fe-
licitaties van iedereen in de club. Hij was dan ook 
niet te beroerd, ondanks zijn Zeeuwse roots, om 
aan de bel te trekken voor een rondje.
Tegeltjeswijsheden waren vaak zinnen van hem 
als een onaardigheid of lastige dingen in de club 
werden besproken. Hij bewaarde rust en overzicht 
en hij kwam altijd op voor de minderbedeelden. 
Ja, boos worden op je kon hij ook (ook ik was we-
leens aan de beurt) en dan liet hij het achterste 
van zijn tong wel zien. Een mooie levensles kreeg 
ik van hem. Na zo’n geschiedenis wachtte hij me 
de volgende avond op bij de ingang van het club-
gebouw en pakte me in de nek “wat geweest is, is 
geweest, we drinken er vanavond één op en gaan 
weer verder”.
Zo zullen er dit jaar ook weer in vele clubs mensen 
zijn ontvallen na september 2020. Lege stoelen van 
leden van wie we geen afscheid konden nemen.
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Donderdag

De dag van het voer. Gelukkig wordt het hier bij 
ons wekelijks bezorgd, al is het maar één zak, ze 
rijden ervoor. Ik heb me flink verdiept in wat nu het 
beste is voor de duiven, wat hebben ze echt nodig? 
Alle merken, soorten en mengelingen heb ik wel 
gegeven. Tegenwoordig geef ik één merk in winter 
en dat is die het seizoen vraagt. Ik denk dat er goed 
doordachte mengelingen en dan is de keuze nog 
steeds groot genoeg voor eigen mixen. “Wat geeft 
u de duiven?” was een vraag die ik vaak stelde tij-
dens mijn trips voor reportages. Zoveel duivenmel-

kers, zoveel mengelingen. 
Vele systemen van opvoeren met verschillende 
mengelingen gehoord en gericht op de vlucht die 
op het programma stond. Ja, ik heb het ook ge-
daan maar vanaf 2015 alles anders; één merk aan-
gevuld met zoontjes van leverancier en gerst  vanaf 
vandaag overal een derde van en als de duiven ge-
koppeld gaan worden iets meer snoepzaad en hen-
nep. Zodra de vluchten beginnen is het vliegvoer 
kweekvoer snoepzaad vetrijkvoer 2 merken vanaf 
dinsdag en volop. 
In het begin van de week geen snoepzaad en hen-
nep maar dit deel zoontjes. In mijn ogen makkelijk 

en ze kunnen pakken wat ze wil-
len. Makkelijk en eenvoudig. Ja 
ik geef ze graag zo veel mogelijk 
speel op nest vanaf mei en wil ze 
goed in het voer meegeven.
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Vrijdag

Vandaag aanpassingen op en aan het hok. “Heb je 
toch de hele winter de tijd voor?”Klopt, maar na 
de laatste taartvlucht gaat hier de stekker eruit en 
worden de duiven dagelijks goed gevoerd, uitgela-
ten en hokken iedere dag schoongemaakt. Je ziet 
vele hokken winterdag voorbij komen gelukkig niet 
zo veel op internet. Zou dat een goed teken zijn 
voor onze sport, ik hoop het hier en daar een nieu-
we liefhebber die met hulp van een ervaren mel-
ker een hok bouwt. Maar hoe krijgen we het voor 
elkaar wat bijvoorbeeld in de sportvis wereld wel 
is gelukt. Deze hebben door de corona geweldig de 
sport gepromoot. 
Wij zijn daar een beetje in achter gebleven, zou een 
mooi uitdaging zijn voor het nieuwe NPO Bestuur 
op het promoten beter op te pakken.  De laatste 
tijd lees je helaas vaak dat een marter het hele hok 
is doorgegaan met alle gevolgen van dien. Van al-
les geprobeerd zeggen velen, maar een opening 
van een schaarbeweging met uw vinger is al vaak 
ruim genoeg voor de moordenaar. Dus als het u 
lukt maak uw hok goed dicht en marterproof. In de 
stad en in de vrije natuur redden zij zich al prima.

Zaterdag
Vele hokken zijn inmiddels wel al zo ver dat de jon-
gen erbij weg kunnen. De overnacht liefhebbers 
wachten uiteraard nog. Dit jaar is het duimen dat 
de eieren van alle kwekers bevrucht zijn en is het 
wachten of alle eieren goed uitkomen. 
En ja hoor, zodra de jongen er zijn vliegt de doffer 
verkeerd, dan zijn de rapen gaar.  Ik heb ook zo’n 
doffer, tijdens het koppelen en broeden niks aan 
de hand, mooi naar zijn eigen bak. Totdat de jon-
gen er liggen, dan is meneer ineens de weg kwijt. 
En dan gaat meneer in de boeien, 2 knijpringen 
met een touwtje en mag ‘ie wachten tot de jongen 
zijn geringd. 
Het gekke is dat die drang dan ineens weg is. Het 
lijkt wel of de aantrekkingskracht van die kleine 
gele bolletje als een rode lap voor hem werken. 
Verder is het rustig voorbereidingen maken voor 
het bezoek van de kampioen. We brengen de prij-
zen bij de liefhebbers persoonlijk. We zetten het 
op film en plaatsen het op de website. 
Toch wel raar, een seizoen vliegen en zodra het af-
gelopen is geen huldiging, geen tentoonstelling, 
geen filmavond, geen jaarlingenkeuring, geen fo-
rum enz. Een seizoen als fietsen zonder zadel.

Zondag

Vandaag de laatste handelingen voor de bonnen-
verkoop. We proberen elk jaar van iedere schen-
ker een up-to-date verslag te maken van behaal-
de prijzen. Wat in het verleden wel lukte is helaas 
niet meer, een hoop duivenmelkers om bonnen 
gevraagd maar het antwoord is steeds vaker nee. 
Zelfs in de eigen club. De bon brengt niet genoeg 
op zeggen ze dan. Maar ik ben een beetje ouder-
wets ook van 1966 en heb 36 jaar guldens uitge-
geven. 
Dat is best jammer want als je voor een bon een 
bedrag geeft, koop je veel meer. De schenker ont-
vangt je thuis (als het kan gelet op corona) en dan 
heb je vaak een leuk moment met de schenker. 
Via een bon heb ik nu al meer dan 20 jaar con-
tact met een duivenmelker. We wisselen enkele 
keren in het jaar belevingen en ervaringen uit. Ik 
heb ooit bij hem een bon gekocht voor, jawel, 35 
gulden. 
De laatste jaren wil ik hem vaak een jong van de 
overnachters geven, maar dat lukt me maar niet. 
Dat duurt te lang is zijn mening. Gewoon op de 
zelfde dag thuis komen, in de avond het klepje 
weer dicht en gewoon om 08:00 uur opstaan. 
Daarom blijf ik het mooi vinden om te vragen, en 
ach, als je 9 van de 10 keer de deksel op de neus 
krijgt is het maar zo. 

Coen Brugman
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Buiten het vliegseizoen/kwekers het hele jaar
door het drinkwater:

Zaterdagavond: 1 afgestreken theelepel Virkon-s 
op 10 liter water.
Zondagavond: ½ liter Backs Balance op 10 liter water
of
Zondagavond: 1 theelepel citroenzuur op 5 liter 
water plus Actief IJzer van Dr Brockamp.
Maandagavond: 1 afgestreken theelepel vitamine 
C (Ascorbinezuur zuur) op 4 liter water.
Dinsdagavond: 1 cc Endosan van Dr. Brockamp op 
2 liter water.
Woensdagavond: 1 theelepel Zwart Zout op 3 liter
water.
Donderdagavond: 1 cc Endosan van Dr. Brockamp 
op 2 liter water.
Vrijdagavond: 1 afgestreken theelepel vitamine C 
(Ascorbinezuur zuur) op 4 liter water. Het geven 
van Virkon-S maakt goede en slechte dingen in het 
maagdarmkanaal kapot of deels kapot. Hierdoor 
wordt het immuunsysteem geactiveerd en ged-

wongen op volle toeren te draaien! En een goed 
werkend immuunsysteem is wat wij nodig hebben 
bij onze duiven!!!

Buiten het vliegseizoen/kwekers het hele jaar
door over het voer: 

Zaterdagavond: niets want dat heeft geen zin om 
iets in combinatie met Virkon-S te geven.
Zondagavond: Tollyamin Forte (Multivitamines) 
van Dr. Vincent Schroder.
Maandagavond: 1 à 2 schroefdopjes Backs Balan-
ce op 1 kg voer met ½ theelepel kaneel(kassie)
Dinsdagavond: 1 à 2 schroefdopjes Backs Balance 
op 1 kg voer
Woensdagavond: 1 à 2 schroefdopjes Backs Ba-
lance op 1 kg voer met ½ theelepel kaneel(kassie)
Donderdagavond: 1 à 2 schroefdopjes Backs Ba-
lance op 1 kg voer
Vrijdagavond: 1 à 2 schroefdopjes Backs Balan-
ce op 1 kg voer samen met ½ theelepel kaneel 
(kassie)

Watermethode & systeem jonge
duiven en kweekduiven:

Door Steven van Breemen
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Voermethode:
Bijna al mijn voer komt van de Firma Matador. Alle
informatie kunt u vinden op: https://www.mata-
dordiervoeders. com/postduiven/home Bezoek 
deze site het staat vol met nuttige tips en informa-
tie over voeren van expert Willem Mulder.

Zodra de duiven in de rui vallen krijgen ze Premium
Super Rui van Matador 1x per dag in de namiddag 
en zoveel dat er niets blijft liggen na de voerbeurt.

Ongeveer eind oktober schakel ik over op Premium
Rust en daar voeg ik 30% Paddy rijst aan toe. Ik 
voer 1x per dag in de namiddag. Pas op dat u niet 
te veel voert en de duiven niet vet worden! Ik blijf 
Premium Rust plus Paddy rijst door voeren tot de 
jongen uit het ei komen.

Kweekduiven:
Zodra de jongen uitgekomen zijn schakel ik over op 
Premium Kweek Olympia. Ik voer dan 2x per dag 
in de ochtend en in de avond en wel zoveel dat na 
elke voerbeurt alles op is. Hebben ze honger dan 
voer ik wat meer en laten ze wat voer liggen dan 
voer ik weer wat minder.

Tot en met mei, vanaf de eerste jongen zijn uitgeko-
men, krijgen de kweekduiven om de dag 1 eetlepel 
levertraan over 1 kg voer. Goed omroeren zodat alle 
granen bevochtigd zijn en dan 1 eetlepel Wimoraal 
van de Witte Molen (een uitstekend vitamine & mi-
neralen product) per kg voer; ook dit er goed door-
heen roeren. De andere dag gaat er weer Balance 
over het voer. Wimoraal en levertraan zorgen voor 
een optimale groei van de jonge duiven in het nest.

Bij producten die de kweekduiven krijgen zijn 1 
theelepel Ocean Gold grit per duif per dag. Daar-
naast krijgen ze als ze kleine jongen hebben Vita-
mineral van Natural in een potje op de vloer. Dit 
moet dagelijks op gaan. Als ze er geen behoefte 
meer aan hebben dan krijgen ze dit niet meer.

Jonge duiven:
Krijgen Premium Kweek Olympia gedurende de 
eerste 2 weken als ze gespeend zijn om ze goed te 
laten uitgroeien. Zodra ze tekenen beginnen te ver-
tonen van niet luisteren na binnen roepen, schakel 
ik over op 50% Kweek Olympia en 50% Zoontjens 
van Beyers. Ik voer ze 1x per dag en die niet luis-
tert krijgt niets. In e middag krijgen ze Ocean Gold 

verdeeld over enkele potjes op de vloer. Als ze dat 
op hebben dan vul ik de potjes bij met havermout. 
Belangrijk is dat ze havermout moeten leren eten! 
Dit kunt u in de supermarkt kopen of nog beter bij 
uw voerleverancier halen want dit is iets grover.

Tot ongeveer 1 maand voor het vliegseizoen kunt u 
de watermethode blijven volgen. 

De Jonge duiven kunt u op een natuurlijke manier 
geel vrij maken met TKK Nature voor het vliegsei-
zoen of beter als u begint met africhten. Eerst een 
kuur van 3 dagen 7 cc/liter water en daarna 4 dagen 
3 cc/liter water. Als onderhoud tijdens de vluchten 
vanaf thuiskomst t/m maandag 7 cc/liter, dinsdag 
3 cc/liter. Daarna Balance woensdag en donderdag 
10 cc en vrijdag 20 cc door het drinkwater. Als er 
TKK door het water is alleen balance door het voer 
doen. Nooit samen in het drinkwater.

Dit is mijn watermethode met de jonge duiven. 
Wilt u toch een geel- of koppenkuur van de die-
renarts geven vergeet dan niet om altijd direct na 
de kuur 1 dag Virkon-S te geven zodat u schimmels 
tegen gaat. Daarna weer direct opbouwen met ba-
lance en vitamines.

Aldert Hiemstra heeft ook een natuurkuur t.b.v. de
koppen en de luchtwegen beschikbaar maar er 
is nog geen naam aan verbonden. Ik heb dit met 
succes uitgeprobeerd. Wilt u dit ook uitproberen 
neem dan contact op met Aldert. Met een kuur van 
een week maakt u ze schoon en het onderhoud is 
verder 1-2 dagen in de week.

Gaat u producten halen bij Aldert maak dan ook 
meteen even een afspraak om enkele van uw dui-
ven na te laten kijken en hun mest te laten contro-
leren. Aldert is zeer deskundig op dit gebied.

Enten met PMV doe ik met spenen. Pokken met 
het kwastje(NIET met de spuit!!! Dat werkt niet!!!) 
14 dagen voor de eerste eigen africhting. Weet dat 
door een pokkenenting het oriëntatie systeem ge-
durende 2 weken niet goed werkt. De dierenarts 
komt 4 weken daarna langs voor nog een laatste 
en definitieve PMV injectie. Deze methode ge-
eft naar mijn idee en ook van anderen de jonge 
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duiven een verbeterde reactie van hun immuun-
systeem op allerlei voorkomende ziektes. Behandel 
uw jonge duiven alleen als ze super gezond zijn an-
ders doet het meer kwaad dan goed!!

Wilt u beginnen met africhten dan moeten de jon-
gen enkele weken daarvoor goed gaan trainen. Jaag 
ze een week lang voorzichtig op en schakel over op 
50% Premium Athletic/50% Zoontjens. Zodra ze echt 
goed trainen overschakelen op 100% Premium Athle-
tic. Blijven ze goed luisteren dan stap voor stap over 
gaan op 2x per dag voeren. Dan gaan ze intensiever 
en langer trainen en zijn ze er klaar voor. Tot het ein-
de van het seizoen krijgen ze Premium Athletic. Ik 
leer ze dan ook pinda’s te eten en hiervan gaan er 
dagelijks tijdens de vluchten enkele handenvol van 
door het voer.

Wilt u uw jonge duiven verduisteren doe dat dan t/m 
de eerste week van april totdat de eerste pennen val-
len. Stoppen met verduisteren dan rond de langste 
dag 24 juni. Dan een maand gewoon en daarna ver-
lichten van 5:30-9:30 en van 16:00-23:00 Dan kunt u 
tot in september spelen. 

Weet wel dat verduisteren, roofvogels, harder laten 
trainen, anders voeren, vaccineren, africhten etc. 
etc. stress oplevert. Is er bij uw duiven Adeno, Rota, 
Circo of een ander virus lichtelijk aanwezig op de ach-
tergrond, dan steekt dit dan de kop op en gaan coli 

bacteriën zich in het maag/darm kanaal vermenig-
vuldigen met alle gevolgen van dien. 

Mijn persoonlijk advies is krijgt u toch zgn. coli bij 
uw jonge duiven stop dan met gewoon voer voeren! 
Doe 1 liter balance op 5 liter water of een halve li-
ter balance op 2,5 liter water of in die verhouding 
en laat ze dit helemaal opdrinken. Dan bijvullen met 
hetzelfde. Na 5 dagen stap voor stap de hoeveelheid 
balance door het water afbouwen. Enkele malen per 
dag een mix geven van 50% Ocean gold en 50% ha-
vermout. Als ze van deze mix overgeven dan wordt 
dit niet door de andere duiven opgepikt. Dit doet u 
3 dagen en daarna voegt u wat snoepzaad toe, dan 
wat Zoontjens en vervolgens weer Athletic. Na ruim 
een week moet u ervan af zijn. Jonge duiven die ziek 
blijven, waar geen vlees meer aan komt daar heeft u 
niets meer aan. Daar heeft het virus de lever verwo-
est. Opruimen is het enige wat over blijft want de-
zen maken uw duiven nogmaals ziek als u pech hebt. 
Krijgt u ”coli” begin niet te vroeg na de genezing met 
africhten want dat heeft grote verliezen tot gevolg. 
Wilt u toch kuren met medicijnen bedenk dat jonge 
duiven nog in ontwikkeling zijn wat hun immuunsys-
teem betreft(de eerste 6 maanden van hun leven en 
daarna niet meer) en dat medicijnen hier een slechte 
invloed op hebben!

Informatie over de gebruikte producten:
Virkon-s, Backs Balance, Endosan, Actief IJzer en 
Tollyamin Forte kunt u bestellen via https://www.
coolbird.nl/ of een andere site. Zwart zout en Kaneel-
poeder(kassie kwaliteit) kunt u bestellen via https://
www.pit-pit.com/

U kunt MBE(Balance), Ocean Gold(of via Backs in de 
winkel), TKK Nature en zijn nieuwe product tegen 
de luchtwegen etc ook direct bestellen via Aldert 
Hiemstra (Facebook) en via zijn firma Almar Products 
(op Facebook) of via Almar Products(Aldert Hiems-
tra) Sikke Boukesstrjitte 12, 9271 AR De Westereen 
Tel.: 06-23965646 Mail: almar-products@live.nl of 
https://www.almar-products.nl/
Balance zijn probiotica die leven van de voedingsbo-
dem waar andere bacteriën en virussen op leven en 
zodoende de vermeerdering daarvan tegengaan. Ba-
lance is een door de overheid gecertificeerd product 
dus absoluut werkzaam!!! Ook tegen schimmels.
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Vitamine C ofwel Ascorbinezuur, Citroenzuur en
levertraan/visolie heb ik van het merk Jacob Hooy dit 
kunt u overal op internet bestellen. Ik haal het bij de 
reformkraam op de markt. 

Wimoraal van de Witte Molen en Vitamineral van 
Natural kunt u ook overal op internet bestellen of
bestellen bij uw voerleverancier.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties laat dit
gerust weten! Veel succes ermee!!

Steven van Breemen.
st.van.breemen@wxs.nl

Heeft u mogelijk interesse in een van mijn boe-
ken? Hieronder vindt u alle informatie hierover:

„De Kunst van het Kweken“ door Prof. Alfons An-
ker & Steven van Breemen is digitaal verkrijgbaar 
in Pdf. Het e-boek telt bijna 300 pagina‘s en bevat 
vele kweektechnische schema‘s en historische fo-
to‘s. De prijs van het e-boek is 25 Euro.

„De Kunst van het Kweken“ door Prof. Alfons An-
ker & Steven van Breemen is digitaal verkrijgbaar 
in Pdf. Het e-boek telt bijna 300 pagina‘s en bevat 
vele kweektechnische schema‘s en historische fo-
to‘s. De prijs van het e-boek is 25 Euro.

Hints voor Koppelen, Kweken en Selecteren“ is nu 
eveneens digitaal verkrijgbaar in Pdf.

Het e-boek telt 295 pagina‘s en behandelt stap 
voor stap alle facetten van het kweken van top dui-
ven en het opbouwen van een eigen stam duiven.
De prijs van het e-boek is 25 Euro.

Betaling kan via PayPal geregeld worden door ge-
bruik te maken van email adres st.van.breemen@
wxs.nl of via overschrijving per bank NL50AB-
NA0546927661 op naam van S.L.M. van Breemen. 
Neem na betaling aub per email contact op zodat 
ik weet welk boek waar naar toe moet worden ver-
zonden.
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Paloma, the new 
generation…

Belgium Quality Pigeon Food

www.palomanv.be

The way to succes!

Multi-Power
MixMix

Premium kweek mengeling met Premium kweek mengeling met 
zwarte mais.zwarte mais.

Premium jonge duiven mengeling.Premium jonge duiven mengeling. Premium vlucht mengeling, Premium vlucht mengeling, 
eiwitarm.eiwitarm.

Premium vlucht mengeling Premium vlucht mengeling 
met perilla en kempzaad.met perilla en kempzaad.

D04 Diamond Kweek Flojo D04 Diamond Kweek Flojo 

D30 Diamond Superieur D30 Diamond Superieur 
         Sport & Junior         Sport & Junior D21 Diamond Black RelaxD21 Diamond Black Relax

D100 Diamond OlympicD100 Diamond Olympic

Energierijke mengeling voor de Energierijke mengeling voor de 
laatste dag.laatste dag.

D110 Diamond Olympic D110 Diamond Olympic 
           Marathon Booster           Marathon Booster

Multi-PowerMulti-Power

PALOMA nv    Doornijkstraat 59 9250  Waasmunster  België
Tel +32 (0)9.349.40.53

    
paloma.nv@skynet.be

  
Steve Smits +32 (0)496 21 40 09

Amino-Amino-powerpowerMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builderMagic-builder



AMBASSADEUR+

Scan de QR-code voor het 

filmpje moeder

van Hans Bruns 

21

Hans Bruns is al vele jaren Ambassadeur 
van BIHZ en spant zich daarnaast zelfs in 
om extra te doneren. Zoals zovelen werd 
ook Hans geconfronteerd met kanker in 
zijn omgeving. Het begon bij een familielid 
en daarna werd de ziekte bij een werkne-
mer geconstateerd. Hans is een betrokken 
ondernemer die wil doen wat hij leuk vindt. 
Zo is de ogenschijnlijk opmerkelijke com-
binatie tussen aluminium lastechniek en de 
duivensport ontstaan.

Spoetniks en volières
“Een collega is een echte duivenmelker. 
Aluminium is het perfecte materiaal voor 
spoetniks, de speciale kasten waarmee 
duiven hun hok in en uit vliegen. Ook de 
duivenvolières maakt Habru inmiddels in 
groten getale. Dat we kwaliteitsproducten 
voor de duivensport zijn gaan maken, bleek 
een schot in de roos. We verkopen ze over 
de hele wereld, tot in de Verenigde Staten 
en Thailand aan toe.” Aluminium is een 
populair materiaal om diverse constructies 
mee te maken, maar je moet wel weten hoe 

je het moet bewerken. Aluminium lassen is 
zeker niet hetzelfde als het lassen van staal. 
Aluminium geleidt warmte veel makkelijker 
dan staal, wat de kans op scheuren vergroot. 
Hans: “Je moet echt een vaste hand hebben 
als je kwaliteit wilt leveren. Gelukkig heb ik 
medewerkers die het geweldig kunnen.”

Strijd
Reden dat veel collega-metaalbedrijven het 
aluminium laswerk aan Habru uitbesteden. 
Zo is Habru in 2001 ook begonnen. Als spe-
cialist die andere metaalbedrijven het lasti-
ge werk uit handen nam. Habru was net een 
halfjaar in bedrijf toen '11 september' kwam. 
Door de onzekerheid die daarop volgde, liep 
het aantal orders flink terug. Achteraf was 
het goed dat dat zo vroeg in het bedrijfsbe-
staan gebeurde. “Als je een klap krijgt, kun 
je sterker uit de strijd komen.” Hans wist dat 
er eigen producten moesten komen om be-
drijfsrisico’s te spreiden. De duivensportar-
tikelen en de vacuümtafels kwamen erbij en 
Habru ging producten als aluminium vlon-
ders en pergola’s maken voor particulieren. 

Ook werd Habru officieel dealer van MayTec, 
een modulair profielsysteem uit Duitsland, 
waarmee je makkelijk constructies op kunt 
bouwen. Hans wist de fabrikant te verbazen 
door de veelzijdigheid van het product in zijn 
eigen tuin te demonstreren: hij bouwde een 
tuinhuis met de aluminium profielen.

Een goede vibe
Vanwege de coronamaatregelen kan de 
twaalfde Habru Duivendag in 2020 helaas 
niet doorgaan. De duivenveiling bracht de 
afgelopen jaren tienduizenden euro’s op 
voor de kankerbestrijding. Hans vertelt: 
“Maar we laten ons niet uit het veld slaan. 
We gaan de veiling online organiseren. Zo 
kunnen we ons ook in dit jaar inzetten voor 
het goede doel. Dat geeft een warm gevoel 
en een goede vibe.”

Hans Bruns van Habru aluminium lastechniek

"Een klap krijgen en sterker 
uit de strijd komen"
Hans Bruns haalt zijn iPhone uit zijn zak en laat een filmpje zien van zijn moeder in het hospice in 

Zevenaar, in mei van dit jaar (2020). Ze leest voor vanaf papier en steekt de loftrompet over Stichting 

Bergh in het Zadel. Een week later overleed ze. Vanuit haar nalatenschap deed ze een schenking.

Tekst Edward Hendriks- foto Martie Seesing

Aluminium lastechniek Vacuüm / verwarmingstechniek MayTec aluminium profielsysteem Duivensport productenAluminium lastechniek Vacuüm / verwarmingstechniek MayTec aluminium profielsysteem Duivensport productenAluminium lastechniek Vacuüm / verwarmingstechniek MayTec aluminium profielsysteem Duivensport productenAluminium lastechniek Vacuüm / verwarmingstechniek MayTec aluminium profielsysteem Duivensport producten

www.habru.nl58



Linsen Druckcenter GmbH
Siemensstraße 12-14
D-47533 Kleve

Telefoon: +49  (0)  28  21  /  3  05  32 - 0
Telefax: +49  (0)  28  21  /  3  05  32 - 30

E-Mail: info@linsen-druckcenter.de
Internet: www.linsen-druckcenter.de

Seit 40 Jahren setzen wir 
unser Wissen, unsere Ideen 
und die neuesten Technologien 
ein. Mit dem Ergebnis, dass wir 
die Anforderungen unserer 
Kunden meistens übertreffen.

Dein individueller Fußball.
Einfach online gestalten 
und bestellen!

Das perfekte Geschenk 

für Freunde, Familie 

und deine Mitspieler!

DEIN BALL.
DEIN MOTIV.
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