Postduivenhoudersvereniging
Verenigingstentoonstelling
14 en 15 december 2018
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Dagindeling van de tentoonstelling :
Donderdag 13 december
19.00 uur

Het inzetten van de duiven met inschrijfformulier.

Vrijdag

14 december

09.00 uur

Keuring van de duiven door de heer Hutten uit
Geesteren .
Opening van de zaal.
Opening van de tentoonstelling.
Prijsuitreiking voor de seniorleden.
Prijsuitreiking Nationaal Inkorf Centrum

19.00 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.30 uur

Gedurende de vrijdag en zaterdag worden er loten verkocht voor de
grote verloting. Tevens zullen gedurende beide dagen fraaie prijzen te
winnen zijn met het rad van avontuur.

Zaterdag

15 december

10.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

Opening zaal.
Prijsuitreiking voor de jeugd.
Prijsuitreiking bonnencompetitie 2018, daarna de
bonnenverkoop, voor een lijst met schenkers zie
verderop in de catalogus.
Trekking grote verloting. Voor de verloting worden
tijdens de tentoonstelling loten verkocht.
Sluiting van de tentoonstelling gevolgd door ophalen
van de duiven. Dit gebeurt m.b.v. de daarvoor
bestemde lijst. De duiven worden door een lid van
de commissie uit de kooien gehaald.

18.00 uur
18.30 uur

De tentoonstellingscommissie
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Voor al uw
schoonmaakwerkzaamheden
Schoonmaakbedrijf Heeren
Oeverlandenweg 9
9-11
7944 BT Meppel
Tel. 0522
0522-263822
263822

Kruisstraat 2
Telefoon 0522 – 252774
MEPPEL
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Geachte deelnemers/bezoekers,
Hierbij de catalogus van de verenigingstentoonstelling PV de Valk 2018.
De laatste tijd is, het ingang gezette veranderingsproces binnen onze sport, een
belangrijk onderwerp van gesprek.
Met name het aantrekkelijk blijven voor bestaande en nieuwe liefhebbers is een
hot item.
Hiermee kunnen wij natuurlijk op lokaal nivo al mee aan de slag. Met de indeling
naar spelniveau is een eerste aanzet gegeven.
Het organiseren van onze tentoonstelling is in grote lijnen,sinds lange tijd, niet
veranderd. Dat betekent niet dat over een mogelijk andere opzet nagedacht dient
te worden, om het aantrekkelijk te houden en flexibel op omstandigheden in te
kunnen spelen.(bv beperkende maatregelen vogelgriep)
Prima onderwerpen om op de duivendagen van gedachten te wisselen.
Deze tentoonstelling gaat onze dank weer uit naar de adverteerders die het
mogelijk maken een catalogus uit te geven en de schenkers van een bon voor
een jonge duif.
Tot slot wensen wij een ieder gezellige duivendagen toe.
Namens bestuur en tentoonstellingscommissie.
Jan Jonker
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prinsengracht 8

7941 KD Meppel

tel.0522-263324
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Klaas Talen generaal kampioen 2018 pv de Valk te Meppel
1-Stel jezelf eens voor aan de lezers van dit blad, Wie ben je ,wat doe je, enz, enz.
Klaas Talen is de naam, sinds 1969 betrokken bij de duivensport. Mijn vader is destijds weer met
duiven begonnen. Pas op latere leeftijd in 1981 lid geworden van PV de Valk – Meppel en sindsdien
altijd bestuurslid geweest. Ik ben (nog) werkzaam bij Achmea Zilveren Kruis als IT specialist.
2-Welk kampioenschappen heb je dit jaar behaald? Wat was het meest aansprekende
kampioenschap en waarom?
Dit jaar o.a. 1e generaal aangewezen en 1e generaal onaangewezen in de vereniging. In het
samenspel 3e generaal onaangwezen en 4e generaal aangewezen. In de afdeling 10 Zuid 5e
generaal onaangewezen en in de fondclub 5e keizer generaal.
De generale kampioenschappen zijn aansprekend omdat ik een generaal speler ben. Daarnaast
spreken mij duifkampioenschappen enorm aan. Vorig jaar in het samenspel de eerste drie asduiven
generaal, dit jaar de beste jaarling en vier jongen bij de eerste 6 duifkampioenen in het samenspel.
2018 was een zwaar seizoen voor de duiven. Bij de ouden ben ik 11 doffers en 3 duivinnen
verspeeld waaronder de 2e en 3e beste jaarling 2017 van het samenspel Reest en Vecht.
Verder heeft de 15-660 (1e Issoudun zonde 3 Noordelijke Unie) bij huis een gebroken borstbeen
opgelopen en is de 15-777 thuis gehouden vanwege een spierblessure.
Ongeveer 40 jongen verspeeld, gelijk al van de 1e africhtingvlucht een tiental weg. Een groot
gedeelte van jongen trainden onvoldoende, bij loslaten vlogen ze gelijk de bomen in en daar waren
ze niet uit te krijgen. Gevolg weinig training bij huis en dat het ik gemerkt met het africhten en de
vluchten.
3-Omschrijf je duivenhok eens, En wat is het belangrijkste van een goed duivenhok volgens jou?
Het hok (14 meter lang) staat in een L-vorm op het zuidoosten en zuidwesten. Voor het complete
hok rennen van 1,25 meter diep en een hoogte van 2 meter. De jongen kunnen dag en nacht de ren
in. De vliegdoffers zitten tijdens het vliegseizoen in het hok, de vliegduivinnen ’s nachts opgesloten
in het hok en overdag in de ren. De weduwduivinnen zitten dag en nacht in de ren, alleen tijdens het
loslaten van de doffers zitten ze in het hok, daar worden ze gevoerd (1x daags).
Tot 2006 was mijn hok goed, daarna (garage aan het huis aangebouwd)) werd het minder, veel
problemen met de koppen. Reind Breman gevraagd voor advies, eerst een jaar met het open doos
model gespeeld, Beviel nog niet daarna de pannen vervangen, i.p.v. sneldekkers oud hollandse
pannen waarbij de nok, voorkant en achterkant dicht gemaakt is. Resultaten werden weer beter
maar ik vond het hok te donker. De winter daarop een aantal lichtpannen geplaatst en sindsdien
niets meer veranderd.
Het is moeilijk om aan te geven wat een goed hok, wel moet het droog zijn, voldoende licht in de
hokken, tenzij de duiven overdag in de ren kunnen zitten, zoals mijn jonge duiven. Verder waken
voor overdruk in het hok, de wind die er in gaat moet er net zo makkelijk weer uitkunnen.
4-Hoeveel duiven heb je gemiddeld, en wat voor spelsysteem hanteer je en waarom? Wat voor
rassen bezit je en hecht je waarde aan een stamboom?
Op dit moment 118 duiven, 24 kweekkoppels, 18 koppels totaal weduwschap en 12 doffers op
traditioneel weduwschap. In de zomer komen daar een kleine 100 jongen bij, deze worden niet
gescheiden omdat ik daar geen tijd voor genoeg heb. De oude vliegduiven komen 1x per dag los
voor een verplichte training van 1 uur. De jongen in het begin de hele dag los, als het africhten
nadert dan 2x per dag los voor een training van 45 minuten mar daar kwam het meestal niet van
omdat ze in de bomen gingen zitten.
Mijn hok is opgebouwd met duiven van verschillende liefhebbers, de 138 lijn van de comb.
Vloedbeld, Jan de Ruiter, Koop Kiekebelt, Gerard en Henrie van den Berg. Verder ook goede
duiven via bijv. een bon van Roel Veldman (winnaar jaarlingencompetitie), Jeroen Dedden (beste
jaarling samenspel), Peter van der Haar, Henk Vonder, Jan Hokse, enz. Dit jaar 6 jongen geruild
met Wessel Regtop.
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Gemeenteweg 242 – 7951 CW Staphorst
Tel. 0522-461619 – Mobiel 06-55113587
Fax. 0522-461376
Email: kslageraannemer@hetnet.nl
- Nieuwbouw
- Verbouw
- Machinaal
- Timmerwerk
- Dakkapellen
- Dakramen

- Kozijnen
- Deuren
- Ramen
- Trappen
- Tegelwerk
- Schoorstenen

Woldstraat 23 te Meppel
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Vervolg vragenlijst Klaas Talen
Dus geen rassen, stambomen zijn in zoverre interessant om te weten welke goede duiven
voorkomen in de stamboom. Goede duiven zijn belangrijker dan goede stambomen. Van Dirk van
den Bulck duiven gehad met commercieel zeer interessante afstamming, maar er zijn niet veel
goede jongen uitgekomen.
Mijn beste duiven over de laatste 50 jaar zijn de 72-964543 (vader komt uit een opvanger, de
moeder was een opvanger), de 93-1785903 (vader gekregen van H. Mulder & zn, de moeder uit
mijn eigen blauwe soort opgebouwd uit gekregen duiven), de 03-1743138 (gekregen van de comb.
Vloedbeld), de 10-4792071 (uit broer 138 x duivin Jan de Ruiter), de 15-1239777 (uit broer 138 x
duivin Jan de Ruiter). Allemaal duiven zonder formidabele stambomen. Een mooi voorbeeld van
aan goede duiven komen is de 17-1635082, Jerommeke gekweekt door Jeroen Dedden, deze heb
ik gekregen op een bon die ik won in Havelte (inleg € 1).
5-Hanteer je een bepaalde voer systeem en welk merk voer je ?
Het meeste voer is van het merk van Tilburg van de Bolton 1-2-3 mengelingen, daarnaast
aangevuld met Matador kweek, Gerry Plus en Energie MC van Wielink. De vliegduiven worden het
gehele seizoen ruim gevoerd, in het vliegseizoen begin van de week Bolton Start en Gerry Plus,
daarna Bolton vlieg en de laatste dagen aangevuld met Bolton Energie. Voor de dagfond ook
pinda’s en de energie MC van Wielink. De jonge duiven worden op een soortgelijke manier gevoerd
tijdens de vluchten.
6-Hoe ziet je medische begeleiding eruit? En geloof je in natuurlijke producten.?
Jaarlijks de paramixo enting in maart, de jongenna ongeveer 6 weken een combi paramixo/pokken
enting. Vanaf een aanal jaren geleden twee keer per jaar een paratyphus (levende entstof) bij alle
duiven. Afgelopen winter voor het eerst Paraboost van Belgica gebruikt, lijkt goed.
Geen wekelijkse ontsmetting van de vliegduiven, af en toe (2x per seizoen) een geel pil. Ook wel
iets voor de koppen gegeven maar geen opzienbare resultaten op de zaterdag daarop. Wel geloof
ik in het effect van toepassing koudijs droogontsmetter.
M.u.v. knoflook (niet tijdens het vliegseizoen) worden er geen natuurlijke producten gebruikt.
7-Hoe zie je de veranderingen tegemoet die gaande zijn in de duivensport? Sectie , nationaal
vliegprogramma.
Het is een goede zaak dat op landelijk niveau de leden via de secties meer inspraak krijgen. De
kiesmannen hebben de afgelopen jaren meerdere keren laten zien dat ze niet bezig zijn met de
landelijke duivensport maar alleen met hun eigen afdeling of gedeelten daarvan.
Vooral de sectorvluchten op de dagfond en bij de jonge duiven spreken me zeer aan, grote
concoursgebieden dus een betere spreiding van duiven. Dus ook minder overheersing van
bepaalde liefhebbers al is Gerard Koopman dit jaar een uitzondering op die regel. Hij heeft
fantastische uitslagen op de dagfond neergezet in de sector met ook nog een kopprijzen op landelijk
niveau.
Natuurlijk is de kans op een kopprijs met een sectorvlucht klein als de omstandigheden (bijv.
westenwind) nadelig zijn, wees dan blij met een kopprijs in het rayon of met de kopprijs in de
vereniging.
Een nationaal vliegprogramma is een goede zaak, de vroege start van de jonge duiven, begin juni,
staat me minder aan, liever begin juli starten en stoppen eind augustus. Verder is het de vraag of al
die vluchten te organiseren zijn qua vervoer en in de verenigingen.
8- Hoe sta jezelf over 10 jaar in de duivensport? Wat wil je nog bereiken?
Ik hoop vanaf 2020 meer tijd te krijgen voor de duiven en zal het generale spel als leukste vinden, ik
wil elke week met duiven spelen (max. 2 vluchten per weekeinde). Het is een hobby waarin je veel
tijd in kwijt kunt, wel voldoende rekening houden met je gezinsleden. Ik ga tijdens het vliegseizoen
altijd op vakantie, mijn duiven worden dan verzorgd door Harm de Wal en Gerard Vloedbeld. Als
Gerard op vakantie gaat verzorg ik zijn duiven. Ik hoop over 10 jaar nog steeds met duiven te
kunnen
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MEPPEL – NOORD

(NIJEVEENSE) DUIVENMELKERS

Wensen u allen een succesfull
en gezond vliegseizoen 2019
Met een goede samenwerking
p.s. bij ons zal het wel lukken

Hoolsema Stomerij
Voor al u kleding
kledi
Woldstraat 10
7941 LJ Meppel
tel: 0522-259000
259000
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Vervolg vragenlijst Klaas Talen
spelen, er zullen dan minder liefhebbers zijn maar het spelletje blijft leuk. Gelukkig hebben we in
deze regio (Staphorst/Rouveen) nog volop liefhebbers die nog jaren mee kunnen.
9-Heb je verder nog hobby”s ?
Naast werk, een grote kolonie duiven en veel tijd kwijt aan de organisaties in de duivensport, blijft
er weinig tijd over voor andere hobby’s. Sportief blijft het beperkt tot 2x per week hardlopen maar
dit is niet echt een leuke hobby.
10-Wil je verder nog wat kwijt aan de lezers?
Ga uit van je eigen mogelijkheden, vergelijk je niet met een Gerard Koopman, Gebr. Leideman,
Verkerk, Jan Hooymans, enz. Die hebben veel meer mogelijkheden om de sport op topniveaus te
bedrijven. Staar je niet blind op stambomen, ga op zoek naar goede duiven, die hoeven niet duur
te zijn. Ik gooi elk jaar een gedeelte van de eieren van mijn vliegduiven (1e ronde) weg omdat die
de eieren van de kwekers uit broeden.
Neem een voorbeeld aan kleine liefhebbers zoals dit jaar Albert van der Haar uit Genemuiden
(speelt met 10 doffers super op de dagfond) en in eigen vereniging Arie Aarsen (kampioen
sectorvluchten afdeling 10 met maar 4 duiven voor de dagfond), Jos Spraakman (super met de
jonge duiven). Probeer het verenigingsleven op peil te houden, doe mee aan de tentoonstelling,
kom kijken op de tentoonstelling, laat je gezicht zien tijdens winter en vliegseizoen
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Voor de leukste cadeautjes ga je
naar

Woldstraat 27

Meppel

bij Jet

0522-257433

Woldstraat 19 - Meppel
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Het adres voor uw fiets en of elektrische fiets.
Grote keus uit nieuwe en gebruikte fietsen, tevens kunt u bij ons terecht voor
reparatie's.

Woldstraat 102
Meppel
Tel (0522)241880

Loop naar binnen . . . . .
fiets naar buiten
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Lijst geschonken bonnen tentoonstelling
1. Arie Aarsen
2. Harry Bisschop
3. Eddy Bloemen
4. Bert Bloemert
5. Comb Bloemert & Hooikammer
6. Comb. E. Brand en zonen
7. Peter Bruins
8. Roelof Coster
9. Fokke Dedden
10. Jeroen Dedden
11. Appie Dunnink
12. Gerald Ensing
13. Comb. de Gunst
14. Peter van der Haar
15. Jan Heide
16. Comb. Hengsteboer
17. Cees Hilferink
18. Familie Hullegie
19. Jan Hokse
20. Bert Jansen
21. Koop Kiekebelt
22. Henk Marsman
23. Harm Mulder en zoon
24. Willem Mulderij
25. Duivensport Noordscheschut
26. Jan Nijland
27. Theo Noorman
28. Wessel Regtop
29. Jos Spraakman
30. Klaas Stegeman
31. Harm Schra
32. Henri Schra
33. Jac Schra
34. Johan van Houweling
35. Klaas Talen
36. Berend Timmerman
37. Martin Trompetter
38. Team Troost - van Panhuis
39. Comb. Vegter & zn
40. Henk Vinke
41. E. & W. Westerhuis
42. Wendela Wiersema
43. Harm Jan Winters
44. Marcel van Zanden

Meppel
Staphorst
Staphorst
Staphorst
Staphorst
Staphorst
Havelte.
Staphorst
Darp
Darp
Staphorst
Valthe
‘t Harde
Staphorst
Staphorst
Rouveen
Zwolle
Dedemsvaart
Staphorst
Staphorst
Drijber
Zwartsluis
Meppel
Vinkenbuurt
Noordscheschut
Meppel
Wanneperveen
Assen
Meppel
Rouveen
Staphorst
Rouveen
Staphorst
Den Haag
Meppel
Staphorst
Staphorst
Staphorst
Meppel
Nieuwleusen
Borgsweer
Appingedam
Staphorst
Appelscha

jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 in overleg..
jonge duif 2019 in overleg..
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 in overleg.
koppel eieren van de vliegers
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 uit de kwekers.
twee late jongen 2019
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 (medio maart)
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
zomerjong 2019 uit de kwekers.
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg.
late jonge doffer van 2018.
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
2 jonge duiven 2019 in overleg.
2 jonge duiven 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg.
jonge duif 2019 van de kwekers.
koppel eieren in overleg
jonge duif 2019 in overleg
jonge duif 2019 in overleg
2 jonge duiven 2019 in overleg
zomerjong 2018 (duivin)
jonge duif 2019 in overleg
koppel eieren van de vliegers of
voor een laat jong 2019.
45. Comb. Zwiep - Kikkert
Hoogeveen
late jonge doffer 2018.
46. Henk Jansen
Staphorst
jonge duif 2019 in overleg
47. Johan Schra
Staphorst
jonge duif 2019 in overleg
48. Roel Veldman
Staphorst
jonge duif 2019 in overleg
49. Jan Westen
Ter Apel
zomer jong 2019 in overleg
Via het bord worden de volgende bonnen verloot
50. Henk Been
Darp
jonge duif 2019 in overleg
51. Klaas Heide
Staphorst
jonge duif 2019 in overleg
De beschrijvingen van de schenkers staan op blz . 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51 en 53
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Verkooplijst bonnenverkoop tentoonstelling 2018
De verkoop van de bonnen wordt gehouden op zaterdag 15 december 2018, eerst beginnen we met
de prijsuitreiking van de schenker koper competitie van 2018
Hieronder de uitslag van 2018
Schenker

Koper

Duif

Totaal

Arie Aarsen
Jan Hokse
Kw. Noordscheschut

Roeloef Coster
Jan Heide
Jos Spraakman

5007866
4722376
1447020

3974,3
3600,5
3137,0

Ook in 2019 wordt deze competitie weer gehouden, hiervoor gelden onderstaande regels:
- Alle leden uit rayon 5 die een bon gekocht hebben, mogen meedoen met één of twee duiven
afkomstig van de schenker waarvan de bon gekocht is.
- Het ringnummer van deze duif\ven moet medio juni door de koper worden opgegeven bij Klaas
Talen (ktalen@home.nl) tel 0522-259615
- Voor deze competitie tellen de jonge duivenvluchten die ook tellen voor het rayonspel. Als
uitslag wordt de uitslag van het samenspel gebruikt, dus 1 op 3.
- De beste drie duiven komen in aanmerking voor een prijs. Voor de schenker en de koper
worden prijzen beschikbaar gesteld, deze worden uitgereikt op de tentoonstelling op 14-122019.
Wekelijks zal de tussenstand via email gepubliceerd worden..
Na deze prijsuitreiking start de bonnenverkoop. Mocht u een der gelukkige kopers van een bon zijn,
neemt u dan z.s.m. persoonlijk contact op met de schenker. U kunt dan overleggen op welk tijdstip u
een jonge duif of een koppel eieren krijgt. Bij onderstaande beschrijving staat vermeld of het gaat
om een koppel eieren of een (jonge) duif en van welke broed.
Verkoopbepalingen
De bedragen die op het inschrijfbord zijn ingevuld zijn bepalend voor het bedrag waarmee wordt
begonnen bij aanvang van ieder koopnummer. De verkoop is á contant zonder opcenten. Tot een
bedrag van € 100,00 wordt de inzet met € 5,00 verhoogd, hierboven wordt de inzet met € 10,00
verhoogd. Hieronder een overzicht van de schenkers.
1. Arie Aarsen - Meppel. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg.
Een liefhebber, sinds juni dit jaar fulltime duivenmelker, die met een klein aantal duiven terug kan
zien op een zeer succesvol seizoen. Met maar 3 á 4 duiven nam hij deel aan de dagfond, met 20
jonge duiven op de jonge duivenvluchten. Met de prestaties behaald door deze duiven werd hij in
de afdeling 10 1e sectorvluchten dagfond&jong onaangewezen, 5e sectorvluchten en 1e
duifkampioen sectorvluchten met de 16-318. Deze duivin komt uit duiven hoofdzakelijk afkomstig
van Bennie Spin (lijn G. Koopman). Ook haar zuster de 15-423 vloog super dit jaar. Bij de
duifkampioenen ook nog een 15e plaats met een jonge duif, de 18-865. De nestmaat de 18-866
won dit jaar de bonnencompetitie (speler Roelof Coster). De 865 en de 866 komen uit een doffer
van Roel Veldman met een (opgevangen) duivin van Jan Westen – Ter Apel. Ook de 2e plaats in
de bonnencompetitie was voor een duif gekweekt door Arie en ook gespeeld door Roelof Coster.
Na een goede start van het vliegseizoen, 2e in de afdeling tegen 9367 duiven, ging het daarna
bergafwaarts. Achter zijn huis werd na de 1e vlucht de mais grond behandeld met een soort
roundup. De oude duiven hebben hier een aantal weken last van gehad. Daarna zijn ze prima
gaan vliegen, vooral de duivinnen.
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Kranendijk Domotica-systemen
Vaartweg 9
7951 RA Staphorst

Tel: 0522-247942
Fax: 0522-247055
www.kranendijk-domotica.nl
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2. Harry Bisschop - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019.
Harry en zijn gezin zijn begin dit jaar naar een andere huis in Staphorst verhuisd. Pas vlak voor de
eerste vluchten werden de oude duiven overgewend. Dit is succesvol verlopen. Met de oude en jonge
duiven heeft hij mooie resultaten neer gezet zoals op Weert 6e, 18e, 21e (1571 duiven), Rethel 20e,
27e, 49e (1284 duiven), Gennep 14e, 15e (2195 duiven), Isnes 15e, 16e, 17e, 18e, 44e (1599 duiven),
Gennep 3e, 7e, 28e, 31e, 57e, 61e (2411 duiven), Weert 13e, 34e, 44e, 45e, 46e (2611 duiven) Vanaf
Weert (2078 duiven) en vanaf Isnes (1500 duiven) werd de 1e prijs behaald in het samenspel. In het
samenspel Reest en Vecht goed voor de volgende kampioenschappen: 5e natour o.a., 7e natour a.,
2e en 12e duifkampioen midfond, 1e, 5e en 13e duifkampioen natour. Zijn vliegploeg is voor 85%
opgebouwd met duiven van Roel Veldman, aangevuld met duiven van Klaas Heide en Henk Jansen.
Vorig winter werden een vijftal duiven aangeschaft van de comb. van Panhuis o.a. uit de Big Boss.
3. Eddy Bloemen - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019.
Eddy heeft met zijn duiven een superseizoen achter de rug. Op de 7 zware overnachtvluchten
werden 61 duiven ingekorfd, daarvan wonnen er 41 prijs (67% prijs) op afdelingsniveau. Op Sint
Vincent de 6e nationaal sector 4 (in de afdeling 2e en 9e). Van Perigueux de 8e en de 10e in de
afdeling, op de 2e Perigueux (een loodzware vlucht) de 4e en de 7e in de afdeling. Zulke prestaties
leiden natuurlijk naar veel kampioenschappen. In het NIC Meppel en samenspel Reest & Vecht alle
1e kampioenschappen met in het samenspel 6 duiven bij de eerste 8 duifkampioenen. In de afdeling
10 4e marathon o.a. en 3e marathon a. In de fondclub FNN 2e overnacht o.a., 1e overnacht a., 1e
marathon o.a., 1e marathon a., 4e keizer generaal, 2e keizer marathon. Naast de overnacht speelt hij
met een klein aantal duiven succesvol het programmaspel. In het samenspel o.a. 1e vitesse a. en 8e
jong a. Voor het kortere werk zijn het duiven van zijn vriend Johan Troost. Op de overnacht zijn het
duiven van Aarden, Van der Wegen, Nico Volkens en de gebr. Limburg. Vooral uit de lijn van de
Nelson (1e nationaal Ruffec 2013) komen veel goede duiven.
4. Bert Bloemert - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg.
In 2017 deed Bert het rustiger aan met de duiven, er werden nagenoeg geen jongen gekweekt, alleen
taartjongen werden gekweekt waarmee hij een grote uitblinker was in de NWC. In het zware seizoen
2018 waarin het uiterste van onze duiven werd gevraagd hebben de duiven van Bert laten zien dat ze
heel goed kunnen omgaan met deze omstandigheden. Deze duiven hebben de volgende mooie
uitslagen t.w. 1e, 2e, 6e Mettet 1407d, 1e, 8e, 9e, 10e Gennep 2411d, 1e, 3e, 7e Chalons en Champagne
563d en tevens 3e NPO afd 10 zuid 2315 d (deze prijs werd gewonnen door een taartjong van 2017),
2e Chateauroux 441d, 4e Sens 672d, 5e Bourges 578d, 5e Gennep 2895d, 5e, 8e Chateaudun 343d,
6e Troyes 682d, 8e 10e Reims 2311d, 8e Tongeren 3082d, 8e Isnes 1500d, 9e Morlincourt 1293d, 9e
Weert 1571d. De volgende kampioenschappen In het samenspel Reest & Vecht: 2e generaal o.a., 3e
generaal a., 1e dagfond o.a., 1e dagfond a., 1e jong o.a., 1e, 2e, 3e en 5e duifkampioen dagfond. 1e, 2e
en 5e asduif oud, 1e en 5e asduif generaal. In de afdeling: 6e dagfond o.a., 10e dagfond a. 5e
sectorluchten o.a. en 1e sectorvluchten a., 8e generaal o.a. zuid en 1e duifkampioen dagfond. In de
fondclub 3e dagfond o.a., 5e dagfond a., 6e jong o.a. en 3e keizer generaal. De duiven die hier zorgen
voor bovenstaande resultaten zijn afkomstig van gebroeders ter Heide uit Steenwijk van het
Vandenabeele soort en daarnaast duiven uit de 048 van Henk Jansen Staphorst en van Future
Pigeons Staphorst, het kweekhok van Bert Bloemert en Roel Veldman. Ook in 2018 weer de grote
uitblinker op de taartvluchten van de NWC.
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5. Comb Bloemert & Hooikammer - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019
Deze combinatie bestaat uit Roelof Bloemert en Tyrone Hooikammer. Gespeeld wordt vanaf het
adres van Tyrone. Op dit adres speelt ook Jelle, de zoon van Tyrone. Jelle won dit daar in het
samenspel o.a. 2e duifkampioen vitesse, 8e asduif oud, 4e asduif generaal en 2e jaarling oud, dit
allemaal met de 17-615. Bij Roelof zitten de kwekers gehuisvest. Dit zijn voornamelijk duiven
afkomstig van Anton Ruitenberg uit Zwolle en van de comb. de Vries via Peter van der Haar.
Vooral met deze duiven van de Vries zijn veel liefhebbers in de regio succesvol, zoals bijv. Roel
Veldman. Zijn Angelie (12452) gekweekt uit twee duiven van Roelof werd in 2015 asduif in het
samenspel Reest en Vecht. Uit de vader van de Angelie kweekte Roel ook zijn 347 en 348.
Verder is Jos Spraakman di jaar zeer succesvol met duiven van Roelof. De 808 (rechtstreeks
afkomstig van de combinatie) won o.a. 2e Chalons in het samenspel. Uit de 808 met een duivin
van Roelof kweekte Jos de 035 en de 036, werden 1e en 10e duifkampioen jong in de fondclub.
6. Comb. E. Brand en zonen - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg.
Deze combinatie bestaat uit Egbert Brand en zijn zonen Johan en Marcel. Hun duivenbestand is
opgebouwd met duiven van Anton Ruitenberg. Van oorsprong dus de gebr. Janssen duiven later
aangevuld met de andere succesvolle lijnen van Anton, zoals de Vandenabeeles, lijn Wondere
Dirk en de Heremans duiven. Via de comb. van Panhuis zijn ook veel goede duiven bij hun
terecht gekomen.. Dit jaar in het samenspel Reest & Vecht de volgende kampioenschappen: 15e
vitesse o.a., 4e vitesse a., 7e dagfond o.a., 9e dagfond a., 16e jong a., 1e natour a., 15e generaal
o.a., 8e generaal a. en 1e duifkampioen vitesse. Verder de volgende mooie uitslagen in het
samenspel: Chateaudun 20e, 21e, 30e, 46e, 47e (343 duiven), Rethel 11e, 48e, 64e (2757 duiven),
Weert 29e, 35e, 39e (2078 duiven), Mettet 10e, 11e, 14e, 18e (1407 duiven), Groesbeek 5e, 6e, 45e,
74e (2753 duiven), Tongeren 5e, 46e, 50e (2884 duiven), Weert 8e, 34e, 36e, 42e (1571 duiven).
Naast goede duiven beschikken ze ook over mooie duiven. Vrijwel elk jaar hebben zij de mooiste
duiven op de zeer druk bezochte verenigingstentoonstelling van de Streekvliegers.
7. Peter Bruins - Havelte. Bon voor een jonge duif broed 2019.
Peter weet ondanks zijn drukke werkzaamheden als bouwondernemer zich toch regelmatig in het
snuitje van de uitslag te spelen. Peter is lid van de Hunevliegers uit Havelte maar korft wegens
tijdgebrek ook regelmatig in bij buurvereniging De Valk Meppel. Met de oude duiven doet hij
alleen mee op de vitesse en midfond. Met de jonge duiven alleen op de natour. Het hokbestand is
opgebouwd met duiven van Klaas Stegeman, Comb. Beverdam, Peter/Klaasje van der Haar,
comb. Vegter, Klaas Talen, het oude soort van Eppie Nijenhuis en Johan Donckers uit
Grobbendonk. In het samenspel werd Peter 13e midfond o.a., 9e midfond a., 8e duifkampioen
midfond. Hij had dit jaar enkele mooie top tien noteringen in het samenspel Reest & Vecht t.w.
Mettet 5e, 51e (1407 duiven), Rethel 8e, 51e, 74e (2757 duiven), Chimay 10e, 56e, 57e (1117
duiven). Dit allemaal in een rayon waarin Rouveen, Staphorst, Meppel, Havelte, Darp en
Nieuwleusen sterk vertegenwoordigd zijn. Een schenking van Peter aan de Reisduif Tiendeveen
resulteerde in het 1e duifkampioenschap in die vereniging, die was gekocht door J.W. de Boer.
8. Roelof Coster - Staphorst. Bon voor een koppel eieren van de vliegers
Zoals elk jaar weer bij de kampioenen, in de vereniging 2e generaal o.a. en 2e generaal a. In het
samenspel 2e midfond o.a., 3e midfond a., 6e dagfond o.a., 5e generaal o.a. en 6e generaal a. . Dit
jaar heeft Roelof mooie uitslagen neergezet op de NPO en sectorvluchten, zoals Troyes NPO 2e
en 14e tegen 2485 duiven, Chateauroux nat. 6e tegen 1246 duiven, Quievrain jong 12e, 13e, 23e,
43e, 67e tegen 8844 duiven, Morlincourt jong 8e, 41e, 43e tegen 5011 duiven, Morlincourt oud 3e,
20e, 39e, 76e tegen 8620 duiven. De beste duif op de dagfond is de 15-4769142 die de 2e NPO
Troyes en 6e nat Chateauroux speelde, deze duivin is van het Koopman soort x J.&J. Engels. In
2017 werd ze 8e duif dagfond WHZB/TBOTB. Roelof is verder succesvol met de duiven die hij in
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2015 en 2017 haalde bij Jo en Florian Hendriks uit Nijswiller (in 2016 nationaal kampioen
dagfond). Daarnaast het Koopman soort via Anton Ruitenberg, de gebr. Stouwdam, van Es
Spaubeek. Deze zomer heeft Roelof een aantal jongen gehaald bij de topper op de dagfond R.
Bakken & zn – Veenendaal die formidabel presteren op de dagfond met hun rechtstreekse
Koopman duiven. De bedoeling is om vanaf volgend jaar het vizier te richten op de dagfond
vluchten, deze hebben de toekomst volgens Roelof.
9. Fokke Dedden - Darp. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg.
Een liefhebber die onlangs is verhuist naar de gemeente Nijeveen, net tegen Darp/Havelterberg
aan. Zijn zoon Michel is ook lid geworden. Vanaf dit nieuwe adres is op de natour gespeeld met
zomerjongen. In 2019 zullen deze mee gaan doen aan de vluchten samen met een aantal
overgewende oude duiven. Op het nieuwe adres is een prachtig kweekhok neergezet. Dit hok
gaat bevolkt worden met duiven van Wessel Regtop, Nico en Ivo van der Veen, Jacob Poortvliet,
de comb. Hengsteboer, de comb. van der Stouwe-Douma, Koop Kiekebelt, Roel Veldman
aangevuld met eigen topduiven zoals de ouders van de 14-374 en 14-375. De zonen van Fokke,
Jeroen en Michel, met name Michel schaffen regelmatig versterking aan. Vanaf Gennep jonge
duiven won Fokke de 1e prijs in het samenspel tegen 2895 duiven. Een andere mooie uitslag in
het samenspel Rethel 9e, 10e, 49e (1114 duiven).
10. Jeroen Dedden - Darp. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg.
Jeroen is woonachtig in het bosrijke Darp en wel in dezelfde straat als waar zijn zijn vader en
broer woonden. Jeroen beoefent de duivensport sinds 2012 en zette dit jaar een aantal pracht
prestaties neer met als hoogtepunt de 1e NPO vanaf Troyes tegen 2485 duiven, deze vlucht werd
gewonnen door Rob (161060218) die als jaarling o.a. een 8e Chateauroux speelde in het
samenspel. De Rob stamt voor 75% af van duiven dan de comb. Hengsteboer, de oma langs
vaderskant is gehaald bij de comb. van der Stouw-Douma. Meerdere liefhebbers hebben goede
duiven van Jeroen, zoals Henk Been die de 1e NPO Quievrain jong speelt met een rechtsreekse
van Jeroen, zoals Klaas Talen die met Jerommeke de beste jaarling van het samenspel heeft.
Jerommeke komt uit een doffer van Roel Veldman x de Anita (soort Hengsteboer). De 161090191 is een andere topper van Jeroen op de dagfond, deze werd o.a. 7e duifkampioen
afdeling 10 op de sectorvluchten, deze duivin is gekweekt door Henk Been. In het samenspel
werd Jeroen 19e vitesse a., 19e midfond o.a., 8e midfond a., 14e dagfond o.a., 5e dagfond a, 19e
natour o.a., 12e natour a., 12e generaal a. Het jonge duiven seizoen verliep slecht met veel
verliezen.
11. Appie Dunnink – Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg.
Appie is de man die in het verleden genadeloos hard kon uithalen op de NPO vluchten, vooral
met de jongen. Destijds waren het de Walter de Rijck duiven die super presteerden. Vanwege te
drukke werkzaamheden en onregelmatige tijden (vrachtwagenchauffeur) is hij drie jaar geleden
gestopt met de wedstrijdsport. Hij heeft zich volledig toegelegd op het kweken van goede duiven.
Dit doet hij met duiven die hoofdzakelijk afkomstig zijn van Anton Ruitenberg uit de beste lijnen.
Appie verzorgt al jaren de stamboomadministratie van Anton. Verder zitten er ook duiven van Arie
Dijkstra, GPS, Hans Hak en afstammelingen van Gaby Vandenabeele, Dirk van Dijck.
Liefhebbers die dit jaar prima presteerderen met zijn duiven zijn Feike Wilpstra, Thomas Hullegie,
Zwiep-Kikkert.
12. Gerald Ensing - Valthe. Bon voor een jonge duif broed 2019 uit de kwekers.
Een topper uit het noordelijk deel van onze afdeling. Gerald speelt met weinig duiven en kan
super uitslagen neerzetten, zoals NPO Sezanne 1e, 3e, 4e, 9e, 12e tegen 1103 duiven (9 mee), 1e
NPO Sens tegen 1805 duiven, 3e NPO Bourges tegen 864 duiven, 11e NPO Sezanne tegen 1814
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Jos Spraakman het fenomeen uit Meppel op de jonge duivenvluchten
1-Stel jezelf eens voor aan de lezers van dit blad, Wie ben je ,wat doe je,enz enz.
Hallo, mijn naam is Jos Spraakman. Ik ben 1989 lid van PV. De Valk in Meppel. Ik ben
plantsoenmedewerker bij gemeente De Wolden.
2-Welk kampioenschappen heb je dit jaar behaald ? Wat was het meest aansprekende
kampioenschap en waarom.?
Ik ben 3de generaal onaangewezen en 3de generaal aangewezen bij PV. De Valk. Ook ben ik
kampioen jonge duiven geworden in de vereniging, zowel onaangewezen, aangewezen en
duivenkampioen. Bij Reest en Vecht ben ik 3de onaangewezen Vitesse geworden, 3de jonge
duiven onaangewezen, 1ste jonge duif aangewezen, 2de duifkampioen jong en in totaal ben ik
8ste generaal onaangewezen en 6de aangewezen geworden bij Reest en Vecht. Het mooiste
kampioenschap wat ik behaald heb in de NoorderlijkeFondclub was 1ste onaangewezen jong, 1ste
aangewezen jong, 1ste en 10de duivenkampioen jong van Zuid.
3-Omschrijf je duivenhok eens, En wat is het belangrijkste van een goed duivenhok volgens jou?
Mijn vlieghok bestaat uit twee afdelingen. Ik heb 12 weduwnaars en ongeveer 30 jonge duiven in
het vliegseizoen. En ik heb nog een duivinnenhok waar ze doordeweeks huizen. Het belangrijkste
van een duivenhok is dat de ventilatie optimaal moet zijn. Vanuit daar krijg je gezonde duiven en
dan moet je nog eens goede duiven hebben.
4-Hoeveel duiven heb je gemiddeld, en wat voor spelsysteem hanteer je en waarom? Wat voor
rassen bezit je en hecht je waarde aan een stamboom?
‘s Winters zit ik op een kleine 30 duiven en ‘s zomers met jongen erbij rond de 60. Ik speel tijdens
het vliegseizoen volledig weduwschap. Waarom ik ook met duivinnen vlieg, is dat ze niet zo
makkelijk aanlopen. En een goede vliegduivin is ook heel wat waard. Want er zijn liefhebbers die
dat niet doen, omdat ze graag de duivinnen thuis hebben voor de doffers, maar weten niet wat ze
voor klasse aan duivinnen hebben zitten.
Ik heb duiven van Johan Troost en Roelof Bloemert uit Staphorst. Ook bezit ik nog duiven van
Peter Bruins en Arie Aarsen, die het geweldig doen op mijn hok. Ik hecht alleen aan een
stamboom als de duiven optimaal presteren en dan misschien een kans maken om ze te verkopen.
Een stamboom is mooi, maar het vliegt niet. Daar heb ik de duiven voor.
5-Hanteer je een bepaalde voer systeem en welk merk voer je ?
Voeren is heel belangrijk. Ik voer voor de weduwnaars in het vliegseizoen Brian Top van Van
Tilburg. Daarnaast voer ik Turbo Energie van Matador en Start. Tijdens de kweek geef ik ook Van
Tilburg. Voeren tijdens het vliegseizoen moet je aanvoelen, dat gaat niet vanzelf. Maar iedereen
heeft zijn eigen methode/systeem. Na het voeren geef ik ze Supramix, alleen niet op de dag van
het inkorven. Voor de jonge duiven voer ik ook Brian Top van Van Tilburg in het vliegseizoen.
6-Hoe ziet je medische begeleiding eruit? En geloof je in natuurlijke producten.?
Medisch moet je altijd mee oppassen. Teveel medicatie kan voor een terugslag zorgen van de
duiven. Tijdens de kweek geef ik 10 dagen Parastop. 14 dagen voor de eerste wedvlucht geef ik
de vliegers een geeltablet. Middenin het vliegseizoen geef ik ze alleen een geeltablet indien de
prestaties minder worden. Zolang ze goed blijven vliegen, doe ik niks. Bij thuiskomst staat er altijd
water met druivensuiker klaar. Verder geen ontsmettingen. Ook doordeweeks niet. Het wil nog
weleens voorkomen, dat ik W.N. in het water doe, maar dat is ook alles.
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Vervolg Jos Spraakman
7-Hoe zie je de veranderingen tegemoet die gaande zijn in de duivensport? Sectie , nationaal
vliegprogramma.
De veranderingen zijn al jaren gaande. Kijk alleen maar naar het ledenbestand in Nederland. Ik
geloof, dat er nog ongeveer 17.000 leden zijn. Wat in het verleden wel 60.000 of meer waren.
Sectorvluchten zijn mooi als alles tezamen losgaat. Dan krijg je strijd. Hier krijgt een duif meer
ervaring door dan in kleinverband lossen. Ik ben een voorstanden van gezamenlijk lossen.
Nationaal heb je niet meer zo vaak in het vliegprogramma. Alleen de overnachtfond heeft dat wel.
8- Hoe sta jezelf over 10 jaar in de duivensport? Wat wil je nog bereiken?
Over 10 jaar moet ik eerst nog zien wie er nog zijn en dat geldt ook voor mijzelf. Het is een
voorbarige voorspelling. Ik bekijk het van jaar tot jaar. Ik zou nog weleens graag een nationale
overwinning mee willen maken, wie weet...
9-Heb je verder nog hobby”s ?
Ik mag graag voetbal kijken op tv.
10-Wil je verder nog wat kwijt aan de lezers?
Ik wens iedereen een voorspoedig 2019 toe en een goed vliegseizoen
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PAKKET/PALLET VERZENDEN ?
POSTKANTOOR GESLOTEN ?
DUIFJES IN RUST ?

Wij halen uw wereldwijde zendingen graag bij u af.
Voor bedrijf en particulier. Voordelig en betrouwbaar.

AL 20 JAAR OP WEG !
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Vervolg Gerald Ensing
duiven. Ook op de programmavluchten superprestaties zoals 1e en 2e Tongeren tegen 5172
duiven, 3e Gennep tegen 11279 duiven, 7e en 11e Weert 8538 duiven, enz. Dit resulteert
natuurlijk in veel kampioenschappen. In de afdeling 10: 1e dagfond o.a., 1e dagfond a. 4e
sectorvluchten o.a., 10e sectorvluchten a. 16e vitesse o.a., 14e vitesse a. 6e generaal o.a. en 5e
generaal a. Zijn voorkeur gaat uit naar de sectorvluchten, op die vluchten wil hij laten zien dat op
zijn afstand vroege kopprijzen gepakt kunnen worden. Daarnaast groot voorstander van het
nationale vliegprogramma en GPS 2021. Zijn hokkolonie is opgebouwd met duiven die hun
oorsprong vonden bij de volgende liefhebbers: Willem de Bruijn ( en via o.a. C. & M. Everling en
Anton van der Burg), G. Rorije, Ton van den Hoogen en de oude stam mix van A. Doddema, H.
Wiering en M. Wiering (de Iron man en de Blue Motion).
13. Comb. de Gunst - ‘t Harde. Bon voor twee late jongen 2019
De Combinatie de Gunst bestaat uit vader Jan, moeder Ans en de zonen Aart en Albert en is in
2009 gestart met de marathonvluchten in 2009. Bij Bennie de Vries werden 25 eieren
aangeschaft uit de vliegers waar uiteindelijk 2 toppers van overbleven. Verder zijn er duiven van
Arjan Beens, Comb. Vierhout, Nanne Wolff, Gerrit van Vilsteren, Aart Hup en Hein van Gurp. Het
seizoen wordt gestart met zo’n 60 tot 70 vliegduiven. Er zitten verder 15 kweekkoppels. Bij de
duiven waarmee gekweekt wordt, wordt goed maal goed gekoppeld. De koppeling is relatief laat,
eind april. Er wordt alleen op het nest gespeeld. De standen variëren van een week broeden tot
grote jongen met eieren. Op de eerste vlucht dat een duif meegaat, zitten ze meestal op eitjes
van 10 tot 12 dagen. De volgende vluchten maakt het niet zoveel meer uit. Als ze mooi zijn, gaan
ze mee. De oude duiven gaan mee op de vitesse en midfond met één nacht mand. Daarna
blijven ze thuis tot de eerste marathonvluchten. De jaarlingen gaan mee tot en met de 2e
dagfondvlucht. De duiven die niet meer met de programmavluchten meegaan worden één of
twee keer per week naar Ede (ongeveer 50km) gebracht. In 2018 werd de Comb. De Gunst 2e
aangewezen en onaangewezen in afdeling 8. In de Noordelijke Unie werden ze ook nog eens 4e
onaangewezen. De mooiste uitslagen van 2018 in afdeling 8: St. Vincent 26e in sector 3 tegen
2.726 duiven, Dax 2e in sector 3 tegen 2.320 duiven, Orange 66e en 75e in sector 3 tegen 3.527
duiven, Bergerac 58e en 61e in sector 3 tegen 5.085 duiven, Perigueux 19e sector 3 tegen 2.888
duiven.
14. Peter van der Haar - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Peter en Klaasje van der Haar behoren tot de topspelers op de programmavluchten in het sterke
rayon 5 van de afdeling 10. Onder de naam van Peter wordt meegedaan aan het
programmaspel, onder de naam van Klaasje aan de fondvluchten Ze hebben duiven van
internationale tophokken, o.a. Gaby Vandenabeele, Koopman, Marcelis, Dirk van Dyck, Comb.
de Vries (via Hans de Zwart en rechtstreeks), 2 kinderen uit Visje x Bijter (ondertussen meer dan
20 kleinkinderen) en de Blauwe 43 en natuurlijk niet te vergeten de duiven van vader Jan met
zijn rechtstreekse Kees Bosua duiven, Anton Ruitenberg uit de wondere Dirk, Dirk van den
Bulck, enz, Ook dit jaar werd weer uit alles uit de kast gehaald om zich bij de kampioenen te
voegen. In 2018 werden de volgende kampioenschappen in het samenspel behaald: 9e vitesse
o.a., 9e midfond o.a., 2e dagfond o.a., 4e dagfond a., 10e natour o.a, 6e generaal o.a., 10e
generaal a. Mooie prestaties dit jaar: Sens 2e, 11e, 14e, 44e (672 duiven), Chateaudun 3e, 22e,
28e (343 duiven), 3e Morlincourt jong 3e (1293 duiven), Quievrain 5e, 26e (2905 duiven), Rethel
5e, 6e, 35e, 67e, 70e (2757 duiven), Chimay 1e, 14e (1114 duiven), Gennep 3e, 83, 17e, 24e (2195
duiven), Isnes 5e, 6e, 25e (1599 duiven), Tongeren 4e, 6e, 16e, 18e, 37e (3082 duiven), Weert 10e,
19e, 20e, 30e (1571 duiven).
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15. Jan Heide - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019.
In 2017 de verrassing in het samenspel. Dit jaar werd die lijn in iets mindere mate doorgezet. Jan
werd in het samenspel 9e generaal o.a. verdere kampioenschappen in het samenspel zijn 14e vitesse
o.a., 7e midfond o.a., 12e jong o.a., 7e natour o.a. Het aanwijzen van de duiven lukte het hem minder
dan in 2017. Jan heeft zijn hokbestand opgebouwd met hoofdzakelijk duiven van Peter van der Haar
aangevuld met een paar duiven van zijn broer Klaas Heiden en de gebr. Bolk uit Tweede
Exloermond. Mooie uitslagen in het samenspel zijn Sens 8e, 38e, 61e (672 duiven), Weert 10e, 64e,
71e (2611 duiven), Quievrain 3e, 42e, 44e (2905 duiven), Rethel 1e, 23e (1498 duiven), Rethel 7e
(1284 duiven), Gennep 3e, 15e (3021 duiven), Tongeren 9e, 46e, 68e (3082 duiven), Weert 4e, 22e
(1571 duiven). Vooral de duivinnen pakten veel kopprijzen.
16. Comb. Hengsteboer - Rouveen. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Voorheen werd ook deelgenomen aan de overnachtfond, daar zijn Andre en Klaas mee gestopt na
het overlijden van hn vader. Ze richten zich volledig op het programmaspel en op hun kweekcentrum
Hero. Op de kweekhokken zitten duiven an o.a. Leo Heremans via Eyerkamp (o.a. een halfzus van
den Euro) en Kas Meijers uit Ootmarsum, Maurice Hasendonck, L.B.J. Geerinckx, Op de BeeckBaetens, Gaby Vandenabeele, Rudi de Saer en comb. de Vries, Marcel Wouters, Dirk van den
Bulck. Enkele referenties dit jaar: 1e NPO Troyes Jeroen Dedden (75% comb. Hengsteboer), 1e
NPO Quievrain Henk Been (50% comb. Hengsteboer, de vader is Heremans-Ceusters x M.
Hasendonck). Zelf speelden ze op deze vlucht de 2e NPO jong (uit zoon den Ad van Marcel Wouters
x dochter Kittel Dirk van den Bulck). Mooie uitslagen van de combinatie in het samenspel: Troyes 8e,
52e (682 duiven), Quievrain jong 2e, 80e (1718 duiven), Quievrain jong 4e, 9e, 35e, 36e, 45e, 65e, 79e
(1499 duiven), Tongeren jong 9e, 10e, 27e (2316 duiven), Isnes jong 2e, 22e, 33e (1500 duiven),
Tongeren 7e, 10e, 13e, 14e, 40e, 43e, 44e, 45e (1835 duiven), Rethel 7e (2757 duiven), Isnes 7e, 8e,
10e, 12e (1599 duiven), Tongeren 13e, 14e, 15e, 29e, 35e (3082 duiven), Tongeren 6e, 7e, (2884
duiven). Dit resulteerde in het samenspel tot 13e generaal o.a., 17e generaal a. en 3e duifkampioen
natour.
17. Cees Hilferink - Zwolle. Bon voor een jonge duif broed 2019 (medio maart)
Cees schenkt een jong medio maart. In amper 2 jaar tijd heeft Cees Hilferink na zijn verhuizing
richting Zwolle zich al tussen de kampioenen in Afd. 10 rayon 5 genesteld, maar ook in de club
blaast hij hoog van de toren! De kampioenschappen 2018 in de club: 4e generaal o.a, 4e generaal a.,
5e vitesse o.a., 1e vitesse a., 2e dagfond o.a., 2e dagfond a., 1e duifkampioen dagfond met de "
Victoria", 4e duifkampioen dagfond met de "Xena", 5e duifkampioen met de "Kenzo".
Kkampioenschappen samenspel Rees & Vecht: 11e dagfond o.a., 16e dagfond a, 7e duifkampoen
dagfond met de “Vctoria”, tevens de beste jaarling op de dagfond. In de afdeling 10 16e dagfond o.a.,
11e dagfond a. In de fondclub 9e dagfond o.a. en 6e dagfond a. . Op de dagfond speelde "Victoria" 2x
een eerste, op Bourges en Chateuaroux. Samen met de andere topduivin van Cees “Xena” speelden
ze 2x vroeg in groot verband: Victoria speelde de volgende prijzen: Chateauroux; 41e Nat Sector 4
3647 d, 35e NPO 1268 d, 3e Rayon 5 441 d. Bourges; 68e Nat Sector 4 5877 d, 48e NPO 2216 d, 16e
Rayon 5 578. ‘Xena’ speelde de volgende prijzen: Chateauroux; 176e Nat Sector 4 3647 d, 111e
NPO 1268 d, 27e Rayon 5 441 d, Bourges; 70e Nat Sector 4 5877 d, 49e NPO 2216 d. 17e Rayon 5
578. Cees beschikt over de volgende rassen op zijn hokken: Janssen-Arendonk, Louis van Loon,
Heremans-Ceusters, Gaby Vandenabeele, C. & G. Koopman, De Rauw-Sablon.
18.

Familie Hullegie - Dedemsvaart. Bon voor een Jonge duif broed 2019

Jaren werd er gevlogen onder de naam H. Hullegie en zonen, nu onder drie namen: Herman Hulligie,
Corrie Hullegie (de overnacht duiven) en Thomas Hullegie. Thomas is op zijn nieuwe adres
begonnen met de jonge duiven. Het soort duiven waarmee gevlogen wordt op de
programmavluchten is afkomstig van Roel Veldman, Anton Ruitenberg, Evert v/d Horst, Koop
Kiekebelt (o.a. een superkweker uit de blauwe Ouwerkerk), Eijerkamp, Appie Dunnink. Van
33

Albert Heijn Meppel Centrum
Grote Akkerstraat 1
7941BB Meppel

-

BOUWMATERIALEN
HOUT en PLAAT
KEUKENS
TEGELS
IJZERWAREN

Gemeenteweg 179 - 7951 CJ Staphorst
Postbus 37 - 7950 AA Staphorst
Telefoon : 0522-461255
Fax
: 0522-462774
E-mail
: info@tuin-staphorst.nl
Website : www.tuin-staphorst.nl

34

Klaas Talen zijn een aantal jongen gekomen die het best deden in de verenigingscompetitie.
Herman heeft veel kopprijzen gewonnen dit jaar. Thomas deed alleen mee met de jongen en de
natour. Vanaf Morlincourt speelde Thomas de 20e, 21e en 22e prijs in de afdeling tegen 5011
duiven. Herman werd in rayon 6: 5e vitesse o.a., 9e vitesse a, 7e midfond o.a., 11e midfond a., 4e
dagfond o.a., 1e dagfond a., 4e natour o.a., 1e natour a. 4e generaal o.a. en 7e generaal a. In de
afdeling 10: 17e dagfond o.a., 6e dagfond a., 11e natour o.a., 8e sectorvluchten o.a., 11e generaal
o.a. zuid.
19.

Jan Hokse - Staphorst. Bon voor een Jonge duif broed 2019

Vorig jaar een seizoen waarin ook aandacht is voor andere (gezins)zaken. Dit jaar weer volop in
de running en dat resulteerde in het generaal kampioenschap o.a. in de vereniging en in het
samenspel Reest & Vecht. Afgelopen jaar regelmatig duivinnen als eerste op het hok maar
duivinnen is niet zijn spelletje. Jan heeft veel duiven gehaald bij Erik Plant, die had de rassen
Heremans, Janssen en Meulemans op het hok. Daarnaast zeer succesvol met duiven van Epko
Westerhuis uit Borgsweer. Met deze duiven en zijn oude eigensoort gaat Jan de toekomst in. In
dit zware jaar waren het met name de Westerhuis duiven die excelleerden. Twee zusjes uit de
153 van Epko deden het super. De 759 was zijn beste oude duif, haar zus de 760 behaalde op
de loodzware Chateaudun de 3e NPO tegen 918 duiven. Uit twee andere Westerhuis duiven
kreeg Klaas Talen de 4722367, die wint de bonnencompetitie van de Streekvliegers en eindige
als 4e duif jong in het samenspel en in de fondclub. Verdere kampioenschappen die Jan
behaalde, in het samenspel: 7e vitesse o.a., 3e midfond o.a., 3e dagfond o.a., 2e dagfond a., 4e
jong o.a., 1e natour o.a., een generaal meer dan waardig!!! Verder 5e generaal a., 4e duif natour,
10e asduif oud, 9e asduif generaal en 6e jaarling oud. In de afdeling 10: 3e generaal zuid o.a., in
de fondclub 5e dagfond o.a. en 5e dagfond a. Een paar mooie uitslagen dit jaar Chateaudun 1e,
6e 10e (343 duiven), Bourges 2e, 7e, 15e, 22e (578 duiven), Reims 1e, 3e (2311 duiven), Isnes 1e,
2e (1599 duiven),
20. Bert Jansen - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Bert presteert op de vluchten het beste met duivinnen, de doffers laten het vaak afweten. In het
samenspel Reest en Vecht (rayon 5) werd hij o.a. 15e midfond o.a., 1e midfond a., 15e dagfond
o.a., 6e dagfond a., 18e jong o.a., 2e jong a., 4e natour a. 16e generaal o.a., 2e generaal a. Vooral
de 633 die Bert van Jac Schra heeft gekregen heeft veel aangewezen punten behaald. Deze
duivin was als jaarling de beste van het samenspel en vorig jaar presteerde ze ook super. Bert
heeft vooral duiven van zijn broer Jan Jansen, soort de Bult en de 528. Verder van Peter van der
Haar, Jacon Poortvliet, comb. de Vries, Jac Schra, Klaas Talen en van verschillende liefhebbers
uit zijn vereniging. Mooie uitslagen van hem zijn: Quievrain jong 10e (1499 duiven), Weert jong
14e, 36e, 41e, 61e (2611 duiven), Tongeren 6e, 35e (1835 duiven), Morlincout 8e, 31e (1392
duiven), Tongeren 4e, 20e, 48e (3082 duiven)
21. Koop Kiekebelt - Drijber. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Koop schenkt een jonge duif in overleg. Hij heeft een goede stam met duiven geschikt voor de
dagfond en de overnachtfond. Daar heeft hij veel prestaties op behaald en veel liefhebbers ook
met zijn duiven. Zijn duiven voor de dagfond zijn afkomstig van Marijke Vink (Zus Farah Diba, uit
halfbroer Tips x Halfzus Farah Diba), Jan Ouwerkerk (lijn 83 en 84, de blauwe Ouwerkerk, een
topkweker, de moeder van Miss Overegge heeft ook bij Koop gezeten), Gerard/Henri/Mark van
den Berg (uit de Toorop, de kopvliegers) aangevuld met enkele duiven van Andre Dankelman,
Jan Oost, Pouw-Willems en Johan Halman. en Zn. Voor de overnacht de duiven van Piet de
Weerd, Theo Ernest en Tonnie Leusink. Veel liefhebbers zijn met hun duiven geslaagd zoals: 1e
Nat Montauban Mark v/d Berg. 1e Nat Limoges R Scholtens. 1e Nat Bergerac R Scholtens. 1e Int
Bergerac Comb W.H. Murk & zn. 1e Int St Vincent Comb W.H. Murk & zn. 1e Npo Perigueux
Comb W.H. Murk & zn, 1e nat St Vincent F. Zwiers. Maar ook op dagfond presteren Koop en
Gerda super met o.a. 3e NPO Sens 4.313, 6e NPO Lorris 2.000, 5e NPO Chateauroux, 7e NPO
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Sens 2.659 duiven. Joop Halman speelde met een rechtstreekse de 3e nationaal sector 4
Chateauroux 2017 en dit jaar de 1e NPO Chalons en Champagne. Hullegie heeft een superkweker
uit de blauwe Ouwerkerk, de duifkampioen jong van ons samenspel komt ook uit een zoon van de
blauwe Ouwerkerk
22.
Henk Marsman – Zwartsluis Bon voor een zomerjong 2019 uit de kwekers.
Henk speelt al jaren in de stijl van een groot kampioen. Een NPO overwinning is ieders droom, in
Zwartsluis is het bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. In 2015 1e nationaal Chateauroux (met
de Suarez die ook nog een 7e NPO Souppes speelde), in 2016 de 1e NPO Chateaudun, in 2017 1e
NPO Sens (met Miss Leonie, een halfzus van Suarez) en in 2018 1e en 2e NPO Morlincourt Afdeling
Friesland en in Sector 4 goed voor de 4e en 5e plaats tegen ruim 10.000 duiven. Verder was het een
jaar om je vingers bij af te likken t.w. 3e NPO Chalons en Champagne 4924d, 5e NPO Sens 4690d,
7e NPO Bourges 3661d, 9e NPO Quiévrain 12.201d. Ook de jonge garde weet van wanten, naast de
1e en 2e NPO Morlincourt 5643d, de 7e NPO Quiévrain 9226d, 8e NPO Quiévrain 13.249 d. De
behaalde kampioenschappen in 2018 zijn in Samenspel E 3e jong o.a., 1e jong a., 5e generaal o.a.
en 1e generaal a. In Rayon West behaalt Henk de volgende kampioenschappen 2e generaal o.a. en
2e generaal a. De duiven die deze prestaties hebben neergezet zijn afkomstig van Tonnie van Dam,
Jacob Poortvliet, Comb. Mantel, Edwin v.d. Linde, Adrie Kors, Jac Schra en Anton Ruitenberg via
zijn duivenvriend uit Genemuiden
23. Harm Mulder en zoon - Meppel. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Deze combinatie bestaande uit Harm en zoon Jan, hebben het vizier volledig richting de overnacht
verlegd. Alleen op deze vluchten worden duiven geconstateerd. 2018 was minder succesvol dan
2017. Op Limoges werd gestart met een 2e, 6e en 11e in het NIC. Vanaf Dax 4 van de 5 duiven op
de uitslag. Op Orange zoals vrijwel elk jaar een kopprijs, nu de 9e NPO tegen 405 duiven. Bergerac
in de afdeling 20e, 25e, 62e en 120e tegen 559 duiven. Op de zware Perigueux de 11e, 17e en 75e in
de afdeling tegen 583 duiven. Dit resulteerde in het NIC in 2e onaangewezen en 2e aangewezen. In
het samenspel 2e overnacht o.a. en 3e overnacht a., op afdelingsniveau 8e overnacht o.a. en 14e
overnacht a. De kampioenschappen in de fondclub zijn: 3e overnacht o.a., 8e marathon o.a. en 8e
marathon a. Hun duivenbestand bestaat momenteel uit 80 procent uit duiven van Ad Valk uit Hank
en de nieuwe aanwinsten van afgelopen jaren zijn afkomstig van Cor de Heijde uit Made, Cees
Hanegraaf uit Hank en Gerard van der Matten uit Woudrichem. Een jong van Miss Orange die bij
Harm en Jan de 4e en 1e nationaal Orange, won voor Cor de Heijde dit jaar de 1e Agen in de sector
1 tegen 6379 duiven.
24. Willem Mulderij - Vinkenbuurt Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Willem vliegt al jaren zeer succesvol op de meerdaagse fond vluchten met een gemiddeld
prijspercentage van meer dan 70%!. Willem is zich de afgelopen jaren meer op de ZLU vluchten
gaan richten en op deze afstand niet onverdienstelijk. In 2016 o.a. 4e kampioen Nationale Marathon
bij de ZLU. Dit jaar de volgende uitslagen op de ZLU vluchten, Pau 523e en 732e, Agen jaarlingen
134e, 974e, 1097e en 1166e, Agen oud 214e, 347e en 570e, Barcelona 212e en 699e, Sint Vincent
186e, Marseille 30e en 549e, Narbonne 91e, 92e, 238e, 469e en 771e, Perpignan 399e, 569e en 856e.
Op alle vluchten prijs en dat op een van de verste afstanden in Nederland. Op drie vluchten de de
grootste afstand (prijsverhouding 1 op 10). Het kweekhok is opgebouwd met rechtstreekse Jan
Theelen duiven en rechtstreekse Theo Ernest duiven en enkele rechtstreekse Herman Brinkman
duiven. Recentelijk zijn daar een dochter en kleinkinderen van de Paarsborst van Ko van
Dommelen en kleinkinderen van de Oude Kruk van der Weerd bijgekomen. Tevens worden de
bewezen vliegers op leeftijd op het kweekhok gezet. Zo zitten er vliegduiven welke tot 20
overnachtprijzen gewonnen hebben. Belangrijk is dat de kweekduiven van hokken komen waar
weinig medicijnen gegeven worden en relatief eenvoudig met duiven wordt gespeeld. Duiven die
niet tegen dit systeem kunnen, komen er niet in.
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25. Duivensport Noordscheschut. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Hier een bon van het duivenmelkers duo Jaap de Boer en Willem van Engen uit het Drentse
Noordscheschut. Hoewel ze beiden vanaf eigen erf vliegen hebben ze toch samen een
fantastisch kweekhok. Hier een bon van het duivenmelkers duo Jaap de Boer en Willem van
Engen uit het Drentse Noordscheschut. Hoewel ze beiden vanaf eigen erf vliegen hebben ze
toch samen een fantastisch kweekhok. Door de jarenlange vriendschap kon het niet anders dan
de krachten te bundelen en dat bleek een gouden greep, deze melkers weten elkaar op en top te
motiveren en dat leid dan ook tot top prestaties. Als een rode draad door hun duivenbestand
loopt toch wel het Blauwe koppel waarvan de nakomeling het de concurrentie met grote
regelmaat lastig maakt, in dit koppel zie je de lijnen van Gerard Koopman via André Dankelman
en Tonnie van Dam via Comb Vonder/Benjamins bij elkaar komen wat al vaker goed leek te
pakken. Een van de kinderen uit dit koppel is de Crack, als vlieger een niet te evenaren topper
en als kweker al net zo’n super. In 2018 meerdere melding bij de top 10 van rayon 6. De jongen
kwamen bij hun het beste af. In 2018 won Jos Spraakman de 3e prijs in onze bonnencompetitie
met een jong van hun.
26.

Jan Nijland – Meppel. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg

Jan is een paar jaar geleden verhuisd naar de zuidkant van Meppel en dus afscheid genomen
van zijn kweekcentrum Turning Point waar hij jaren succesvol mee is geweest. In 2016 gestart
met jonge duiven op het nieuwe adres, vorig jaar met alleen jaarlingen en dit jaar weer goed
gepresteerd. In PV de Valk werd hij 5e generaal onaangewezen en 4e generaal aangewezen. In
het samenspel 18e dagfond o.a., 17e dagfond a., 19e jong a., 17e natour o.a., 3e natour a., 18e
generaal o.a. en 16e generaal a. Deze prestaties wern neergezet met duiven van het soort
Heremans, Stefaan Lambrechts, Gaby Vandenabeele, Rudi Diels en Gerard Koopman. Mooie
uitslagen dit jaar: Sens 6e, 41e, 70e, 92e (672 duiven), Bourges 4e , 61e , 80e, 96e (578 duiven),
Quievrain jong 11e, 18e (1499 duiven), Isnes 4e, 46e, 57e (1599 duiven). Mettet 15e, 36e, 37e, 39e,
76e, 77e (1404 duiven)
27.

Theo Noorman - Wanneperveen. Bon voor jonge duif broed 2019 in overleg.

Deze gepensioneerde bouwvakker, die naast aan duiven ook aan een tiental koeien onderdak
biedt, is al jaren liefhebber. Begin jaren zeventig wist hij ook al kopprijzen te spelen, zelfs eersten
in de afdeling D (later afdeling Zwolle). Heden tendage doet hij dit nog steeds met de beste
uitslag op Quievrain jonge duiven. Vanwege de hete vooruitzichten voor de zaterdag werden de
duiven op donderdag ingekorfd en vrijdag gelost. Tegen 13.249 duiven zette hij de volgende
uitslag neer: 1e, 2e, 3e, 27e, 101e, 921e, 1314e, 1604e, 1605e, 2264e, 2314e. 2362e, 2369e en
3484e. 14 prijzen op 15 ingezette duiven. Een week later de 12e, 34e, 46e in sector 4 tegen
20.019 duiven.Op de laatste vlucht Morlincourt begint hij tegen 5643 duiven met de 14e prijs en
12 van de 15 duiven op de uitslag. In de afdeling Friesland werd hij bij de jongen 18e
onaangewezen en 19e aangewezen. In samenspel E: 5e jong o.a., 3e jong a. en 9e duifkampioen
jong. De jongen zijn maar 3x opgeleerd, voor dat de vluchten begonnen streng geselecteerd
zodat er nog 18 overbleven. Deze zitten tijdens het seizoen bij elkaar, soms vormen zich
koppeltjes. Zijn duivenbestand is opgebouwd met duiven van Henri van der Linde, D. Soepboer
& zn, Jouke Routine, Hoekstra-Kollem (kaasboer lijn), de Bruin Zwaagwesteinde en duiven van
Jos Claessen uit Arendonk, een kleine liefhebber die sterk speelt in het samenspel RetieArendonk.
28.
Wessel Regtop – Assen. Schenkt een late jonge doffer van 2018.
Wessel zit al jaren bij de kampioenen in onze afdeling. In 2016 1e dagfond aangewezen afdeling
10 en 1e generaal onaangewezen lang afdeling 10. Omdat in 2017 het generaal kampioenschap
werd afgeschaft in onze afdeling ging zijn volledige aandacht naar de dagfond en de jonge
duiven. Dat werd beide een succes, in de afdeling werd hij 1e jong o.a., 1e dagfond o.a., 1e
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duifkampioen dagfond, in de fondclub 2e dagfond o.a. en 1e duifkampioen dagfond.
Vaandeldrager was de Arend die 1e duif dagfond WHZB/TBOTB en 3e duif dagfond nationaal
werd. Deze doffer die verkocht is naar het verre oosten, kwam uit een samenkweek met Arend
Meijerhof uit Noordbroek. Zijn moeder is een dochter van het Kanon die 12 eerste prijzen won en
daarnaast ook een superkweker is. De vader van de Arend is een 100% Gerard Koopman duif.
Dit jaar begon goed met kopprijzen op de eerste vluchten: Gennep 1e en 4e tegen 11279 duiven,
Isnes 3e, 19e, 22e, 35e tegen 11291 duiven, Sezanne NPO 3e, 5e, 21e, 39e, 68e, 71e tegen 1814
duiven, Rethel NPO 4e, 33e tegen 2006 duiven. Sens NPO 3e, 22e, 30e, 45e tegen 1805 duiven.
Bourges werd een deceptie, begonnen werd met de 15e prijs maar er bleven 7 van de 14 duiven
achter waarbij veel toppers. Daarna heeft Wessel niet meer ingekorfd op de dagfond. Zijn
kweekhok bevind zich bij vriend Erwin Seinstra in Meppel, dat is opgebouwd met duiven uit de
lijn van het Kanon, Arend Meijerink, Jan Keen, Fernand en Koen Mariën, Harrie Winkens
aangevuld met duiven van Jan Kuyzer. Verder ruilt Wessel veel jonge duiven met topliefhebbers.
Wessel schenkt een late jonge doffer uit rechtstreekse van F. & K. Mariën x een duivin van J.
Doldersum uit Almelo, zie de bijgevoegde stamboom.
29.

Jos Spraakman - Meppel. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg

In één woord een fantastisch vliegseizoen waar Jos op terug kan kijken. Na de slecht verlopen
vlucht Reims, 5 duiven verspeeld en bijna 3 uur na de vroegste duif eerste duif, ging het in plaats
van steeds minder, steeds beter met de oude duiven. Mooie uitslagen met de oude duiven zijn:
Chalons en Champagne 2e (563 duiven), Sens 20e (672 duiven), Bourges 14e (578 duiven),
Rethel 19e, 31e, 50e (2757 duiven), Rethel 12e, 19e (1115 duiven), Groesbeek 16e, 69e (2754
duiven), Tongeren 10e, 72e (2884 duiven), Asse Zelik 17e, 32e (1587 duiven). . De uitslagen van
de jongen waren nog mooier: Gennep 18e, 20e, 24e, 25e, 37e, 50e, 56e, 58e (2411 duiven),
Tongeren 16e, 19e, 23e, 36e, 74e (2316 duiven), Isnes 5e, 6e, 14e, 17e, 25e, 66e, 76e (1500 duiven),
Quievrain 1e, 13e (1499 duiven), Morlincourt 6e, 48e, 72e, 73e (1253 duiven). Dit resulteerde in
veel kampioenschappen. In het samenspel 3e vitesse o.a., 7e midfond a. 3e jong o.a, 1e jong a.,
8e generaal o.a. (2 vluchten niet mee gedaan), 6e generaal a., 2e duif jong. In de afdeling 4e jong
a., 14e jong o.a., 7e sectorvluchten o.a., 2e sectorvluchten a., 19e generaal zuid o.a., 12e generaal
zuid a.. In de fondclub 1e jong o.a., 1e jong a., 1e duif jong en 10e duif jong. Deze twee
duifkampioenen, de 035 en de 036, zijn zusjes uit de 808 (1e Chalons). Zowel de vader als de
moeder komen bij Roelof Bloemert vandaan. Hij heeft zijn hok opgebouwd met duiven gekregen
of via een bon gekocht van liefhebbers uit de buurt waarbij met name de duiven gekregen van
Johan Troost, Peter Bruins, Arie Aarsenx en nu ook de Staphorster duiven die het goed doen.
Met 12 koppels oude duiven die op totaal weduwschap worden gespeeld heeft hij het oude
duiven seizoen afgewerkt, een ploeg van 25 jongen werd gespeeld op de jonge duiven vluchten.
30.

Klaas Stegeman - Rouveen. Bon voor jonge duif broed 2019 in overleg.

Uithuilen en opnieuw beginnen, kan van toepassing zijn op Klaas. De prestaties met de oude
duiven waren dusdanig onder de maat dat hij met de oude duiven is gestopt halverwege de oude
duiven vluchten. Vervolgens is er een flinke selectie doorgevoerd in het kweekhok en het
vlieghok. Met de jongen is een nieuwe start gemaakt. Hier werd hij in het samenspel 14e
onaangewezen mee. De volgende uitslagen werden gemaakt met de jongen. Weert 11e, 43e
(2611 duiven), Quievrain 11e, 28e, 32e, 58e, 78e, 85e (1499 duiven), Morlincourt 16e, 67e, 94e
(1254 duiven), Klaas Stegeman heeft in hoofdzaak duiven van Piet van de Merwe uit Dordrecht,
waar hij ieder jaar iets aanschaft en waar hij tot op heden uitstekend mee is geslaagd. Ook zijn er
duiven gehaald bij Anton Ruitenberg voornamelijk uit de 781, zoon van de Bliksem van Gaby
Vandenabeele, de 781 is o.a. grootvader van de 1e en 2e nationaal Chateauroux. En nog duiven
van de comb. Hengsteboer (de schimmel/witte lijnen)..
31.
Harm Schra - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Een kleine liefhebber die in het verleden prima prestaties neergezet heeft onder eigen naam en
in combinatie met zijn zoon Henri. In 2013 schitterde de 492 op de dagfond, die speelde
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toen in het rayon op de dagfond een 2e, een 1e en een 2e. Deze doffer is inmiddels verkocht naar het
verre oosten. Afgelopen winter is het hok verplaats maar de gewenste resultaten zijn nog
uitgebleven. Tot voor een paar jaar geleden speelde hij in combinatie met zijn zoon Henri onder de
naam Comb. Schra. Harm heeft nog steeds hetzelfde soort onder de pannen natuurlijk aangevuld
met duiven van zijn zoon.
32.

Henri Schra - Rouveen. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg

Het jaar 2018 gaat de boeken in als uitzonderlijk zwaar seizoen, laat dit jaar nu het top jaar van Henri
zijn. Hij liet van zich horen als nooit tevoren, dit seizoen voeren de echte duiven de boventoon. De
resultaten mogen er zijn, oordeel zelf t.w. 1e Sens 672 d, 1e Rethel 1284d, 2e Weert 1571d, 2e, 5e,
6e, 7e Gennep 2195d, 3e, 6e Tongeren 3082 d, 3e, 6e Rethel 1498d, 6e Quiévrain 2905d, 6e
Morlincourt 1392d, 8e, 9e Gennep 3021d, 9e Groesbeek 2753d, 11e Tongeren 2316d. Grootste deel
van zijn duiven is mix van de tijd dat Henri nog combinatie vloog met zijn vader Harm Schra x Jan v.
d. Haar (ouders "Lady Surprise", vloog 4 x 1e in rayon in 2013) x G. en R. Schuiling Wijhe, dit
aangevuld met duiven van Bennie van Dijk Westerhaar/Gerard v. d. Berg / Gebr. Ras Urk.
Kampioenschappen Samenspel Reest en Vecht 2018: 8e on- en 3e aangewezen Vitesse, 1e on- en
2e aangewezen Midfond, 8e on- en 10e aangewezen Eendaagse Fond, 3e Jong aangewezen 7e onen 1e aangewezen Generaal.
33. Jac Schra - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Afgelopen winter is Jac voorzien van een nieuwe (kunst) knie. Zijn vrouw heeft lange tijd de duiven
verzorgd en dat is goed gegaan. Jac speelt vanaf vlucht één top, vanaf Groesbeek de 1e in de
afdeling tegen 9.367 duiven. Vanaf Tongeren wederom de 1e in de afdeling tegen 10.923. Vanaf
Hannut in de afdeling de 2e tegen 5.447 duiven. En dan als klap op de vuurpijl komt Morlincourt 1e
Rayon 5 en 1e geheel Noord Nederland, Sector 4 17.445 duiven. Een volle broer van deze doffer
won de 1e in de afdeling vanaf Groesbeek. De vader is de 07-681 rechtstreeks Jan de Ruiter-Teuge
en deze komt uit een broer x zus koppeling van kinderen uit Jan zijn superkoppel de 821 x 840 die
Jan ruilde met Franz Revermann uit Nordhorn. De moeder van deze overwinnaar is een kleindochter
van de Gijzen doffer, een doffer met een fantatische nakweek. Jac doet vrijwel nooit mee aan de
dagfondvluchten en is daarom niet te vinden bij de generale kampioenschappen. In het samenspel
behaalde hij de volgende kampioenschappen: 5e vitesse o.a., 6e midfond o.a., 2e en 9e duifkampioen
vitesse, 1e en 3e duifkampioem midfond, 4e en 7e asduif oud, 5e en 9e jaarling..
34. Johan van Houweling - Den Haag. Bon voor 2 jonge duiven broed 2019 in overleg.
Johan is de broer van Robert die bij ons in de vereniging speelt. Robert heeft zich toegelegd op de
overnacht fond, dit jaar vanaf Bergerac de 1e in het NIC. Johan schenkt een bon voor twee jonge
duiven in overleg, hij is een van de betere spelers van afdeling 5 rayon west. Mooie uitslagen van
Johan dit jaar zijn: Gien 7e, 15e (4521 duiven), Pont Sint Maxence 1e (5491 duiven), Pontoise 3e, 24e,
28e (13504 duiven), Fontenay 6e, 7e, 26e, 31e (10791 duiven), Pontoise 1e, 6e, 14e, 32e, 36e, 64e
(9273 duiven, beide aangewezen voorop), Pont Sint Maxcence 13e, 42e (6985 duiven), Sezanne 12e,
27e (4879 duiven), Melun 12e, 17e (4740 duiven). Kampioenschappen in rayon west 1e duif midfond,
1e keizer midfond. Nationaal zesde midfond aangewezen en twee duiven bij de eerste 20
duifkampioenen midfond nationaal. Rassen K. Minderhoud (rechtstreeks en via Martin Poelman
Hengelo), Louis van Loon en duiven van de Baeck Brasschaat Belgie.
35.

Klaas Talen - Meppel. Bon voor twee jonge duiven broed 2019 in overleg

Met de oude duiven wordt gespeeld met 18 koppels op totaal weduwschap en 12 doffers op
weduwschap. De duivinnen van die 12 doffers worden op de natour gespeeld. Daarnaast nog een 90
tal jonge duiven. 2018 was een zwaar jaar, veel duiven verspeeld zowel bij de ouden als de jongen.
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Een aantal toppers van 2017 lieten het afweten vanwege blessures (gebroken borstbeen,
spierblessure) of omdat ze verspeeld werden, o.a. de 2e en 3e beste jaarling 2017 van het
samenspel Reest & Vecht. Toch weer een goed seizoen achter de rug met een aantal goede
jaarlingen erbij, zoals de 17-082 (beste jaarling samenspel Reest & Vecht) via een bon gekregen
van Jeroen Dedden en de 17-907 (winnaar jaarlingencompetitie Reest & Vecht) gekregen van
Roel Veldman. Op de dagfond waren de 15-684 (uit Inteelt 138 x dochter 400 Jan de Ruiter) en
de 15-628 (uit broer 138 x 078 Vegter & zn) de uitblinkers. Bij de jongen 4 duifkampioenen bij de
eerste zes duifkampioenen jong Reest en Vecht, de 510 (uit Zoon Blauwe Ouwerkerk Koop
Kiekebelt x dochter 138), de 367 (via bon gekregen van Jan Hokse), de 916 (Van den Bulck x
duivin Gerard dell Aquilla) en de 929 (Koop Kiekebelt x dochter 138). Het kweek hok is
opgebouwd met duiven uit de lijn van de 138 (10e Le Mans tegen 99.000 duiven), duiven van
Jan de Ruiter aangevuld met duiven van Dirk van den Bulck, Koop Kiekebelt, Gerard en Henri
van den Berg, Wessel Regtop. Dit jaar generaal aangewezen en onaangewezen PV de Valk –
Meppel, 3e generaal onaangewezen en 4e generaal aangewezen samenspel Reest & Vecht, 4e
generaal onaangewezen afdeling 10 zuid en 5e keizer generaal in de fondclub..
36. Berend Timmerman – Staphorst. Bon voor jonge duif broed 2019 in overleg.
Berend is de voorzitter en secretaris van een van de grootste verenigingen van Nederland, P.V.
de Streekvliegers uit Staphorst. Inmiddels een aantal jaren met pensioen, dan zul je denken
volop de tijd voor de duiven maar dat valt in de praktijk toch nog tegen. In samenspel Reest en
Vecht werd hij 20e vitesse o.a., 8e jong a. en 18e duif jong. Uitslagen in samenspel Reest &
Vecht: Troyes 17e, 39e, 40e, 85e (682 duiven), Quievrain jong 3e, 67e (1499 duiven), Gennep jong
3e (2895 duiven), Quievrain 1e, 31e, 40e, 76e, 79e (2905 duiven), Rethel 20e, 56e, 60e (2757
duiven), Reims 6e, 43e, 48e, 71e, 79e, 81e (2311 duiven), Groesbeek 28e, 32e (2753 duiven). Hij is
begonnen met 27 jonge duiven op de eerste vlucht en op de laatste vlucht Morlincourt had hij er
nog 25 in de strijd. Dus maar 2 verspeeld, het veelvuldig africhten heeft hier positief aan mee
gedragen. Zijn duiven bestand is opgebouwd met duiven van Jan Keen, Jac Schra en
Verschoren uit Schriek – België. Zowel dit jaar als vorig jaar werd een 1e in het rayon gespeeld
met dit belgen soort. Onlangs zijn nog duiven van Henk Marsman bijgehaald.
37. Martin Trompetter - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 van de kwekers.
Vanaf 2013 heeft Martin afscheid genomen van het programmaspel en zich toegelegd op de
dagfond. De afgelopen jaren heeft hij meerdere keren op teletekst gestaan. Daarnaast wil hij wel
eens meedoen met een overnachtvlucht zoals dit jaar op Limoges (9e prijs in het NIC) en op de
loodzware Perigueux. In het samenspel Reest & Vecht werd hij 10e dagfond o.a., 8e jong o.a. De
betere uitslagen in het samenspel zijn Chateauroux 4e (441 duiven), Quievrain jong 16e (1718
duiven), Gennep jong 17e (2895 duiven), Gennep jong 23e, 26e, 72e, 79e, 81e, 85e (2411 duiven),
Tongeren jong 3e, 26e (2316 duiven), Isnes 9e, 61e. Naast zijn oude soort, zijn het de duiven
Adrie van de Rhee uit Alblasserdam (uit alle top duiven waar hoofdzakelijk de lijnen van G &S
Verkerk in zitten, zijn duiven verhuisd naar Staphorst) die goed presteren.
38. Team Troost – van Panhuis - Staphorst. Bon voor een koppel eieren in overleg
Johan was in de maand juli zwaar teleurgesteld over zijn (jonge) duiven. De prestaties van de
ouden waren ook al tegenvallend. Hij had veel verliezen bij de jongen met het africhten en op de
eerste vluchten. Hij overwoog om er mee te stoppen voor dit jaar. Cees van Panhuis die begin
jaar gestopt was met de actieve duivensport vanwege gezondsproblemen, is Johan gaan
helpen/begeleiden met zijn duiven. De inbreng van Cees verbeterde de prestaties van de jongen,
de samenwerking beviel zo goed dat vanaf 2019 onder de naam gespeeld gaat worden vanaf het
adres van Johan. Johan heeft flink de bezem door zijn kweekhok gehaald. Van Martin van Zon
zijn nieuwe duiven voor het kweekhok gekomen. Johan heeft meerdere liefhebbers zoals Jos
Spraakman en zijn vriend Eddy Bloemen voorzien van goede duiven. In het samenspel zette hij
o.a. de volgende uitslagen neer: Morlincourt jong 14e, 50e, 88e (1293 duiven), Isnes jong 20e, 23e
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(1500 duiven), Rethel oud 14e, 24e (2757 duiven), Gennep oid 23e (2395 duiven), Hannut 20e,
45e (1530 duiven) met als hoogte punt de 3e NPO Quievrain jong tegen 8844 duiven. Voor 2019
zijn we gewaarschuwd, Cees heeft de laatste laten zien dat hij prima met duiven kan spelen en
samen zullen de nodige prestaties neer gaan zetten.
39. Comb. Vegter & zn - Meppel. Bon voor een Jonge duif broed 2019 in overleg
Afgelopen winter heeft Ies een nieuw duivenhok neergezet, een mooi hok, rennen er voor en een
golfplaten dakbedekking. Zoals hij had verwacht was het afwachten hoe het hok zou bevallen.
Het begin met de oude duiven was veel belovend, nadat de hitte toesloeg werden de prestaties
met de ouden en vooral de jongen een stuk minder. Vooral de prestaties van de jongen waren
onacceptabel voor Ies. Zoals genoemd de start was goed, goed voor deze kampioenschappen in
het samenspel: 2e vitesse o.a., 5e midfond o.a., 6e midfond a., 8e dagfond a., 8e duif vitesse, 9e
duif dagfond en 7e en 8e beste jaarling. Zijn betere duiven stammen af van de 100 (2e NPO
Sens) en de van Braband duiven. Zoals we hem kennen is Ies nog steeds op zoek naar betere
duiven waarbij zijn voorkeur uitgaat naar hard spelende onbekende liefhebbers uit België. Vaak
gaat hij op pad met Theo Noorman en Atse Bennik. Mooie uitslagen dit jaar Chalons en
Champagne 11e, 19e, 41e, 45e (563 duiven), Groesbeek 3e, 42e, 49e (2753 duiven), Gennep 11e
(3021 duiven), Tongeren 10e, 34e, 47e (3082 duiven), Hannut 10e, 14e (1530 duiven), Weert 11e,
15e, 33e, 41e (1571 duiven), Asse Zelik 18e, 23e, 25e, 26e (1587 duiven), Quievrain 18e, 21e, 35e,
36e (2905 duiven), Rethel 6e, 17e 24e, 26e, 34e (1115 duiven), Rethel 10e, 11e, 25e, 34e (1284
duiven).
40. Henk Vinke - Nieuwleusen. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Henk is een liefhebber die graag met veel duiven wil spelen, de duiven die hier presteren zijn
afkomstig van Jac Schra, Jan de Ruiter en via Anton Ruitenberg Zwolle de zuivere Janssen A
duiven. De laatste aanwinsten komen via Roel Veldman (Stickers – Donckers), Henk Jansen
Staphorst en Comb. Hullegie en Zoon Dedemsvaart. In het samenspel de volgende
kampioenschappen: 16e dagfond o.a., 14e dagfond a., 4e natour o.a., 6e natour a., 17e generaal
o.a. Mooie uitslagen van Henk in het samenspel zijn: Troyes 16e, 23e (672 duiven), Chateauroux
8e (441 duiven), Quievrain 5e NPO (8844 duiven), Weert jong 3e, 4e, 6e, 28e (2611 duiven),
Tongeren 2e, 3e, 17e, 20e (1835 duiven), Weert 2e, 3e, 4e (2078 duiven), Mettet 3e, 17e, 24e, 26e
(1407 duiven), Tongeren 8e, 17e, 41e (2884 duiven), Hannut 9e (1530 duiven). Al met al 13 top
tien klasseringen in het sterke samenspel Reest & Vecht (rayon 5 afdeling 10.
41. E. & W. Westerhuis - Borgsweer. Bon voor twee jonge duiven broed 2019 in overleg
De combinatie van de lange afstanden, bijv 814 km op Chateauroux. Ze zijn liefhebber van deze
dagfondvluchten en presteren hier super op. Uitslagen op de dagfond van afgelopen jaar in de
afd 10 Noord: Sezanne 15e, 63e (1814 duiven), Rethel 6e, 50e (2004 duiven), Sens 6e, 8e, 32e,
34e (1805 duiven), Bourges 8e, 9e, 11e (864 duiven), Chateauroux 3e, 10e (373 duiven), Sezanne
38e (1103 duiven).60 duiven ingekorfd 43 prijzen, ruim 70%. Deze prestaties resulteerden in de
volgende kampioenschappen: afdeling 10 4e dagfond o.a., 6e sectorvluchten o.a., 11e
sectorvluchten o.a., 6e duif dagfond, 1e hokkampioen dagfond met grote voorsprog. In de
fondclub: 7e dagfond a., 3e dagfond o.a., 8e keizer generaal. De duiven van combinatie
Westerhuis komen bij goede duivenliefhebbers vandaan. Zoals van Gerard Koopman uit
Ermerveen, Gust Jansen uit het Belgische Beerse, zijn landgenoot Fernand Mariën uit Tielen,
comb. Atema uit Bgergum en combinatie Jouke en Tjeerd Elzinga uit het Friese Harkema. In
onze omgeving speelde Jan Hokse ijzersterk met zijn Westerhuis duiven, zie bij de beschrijving
van Jan Hokse. Epko en Wimmie schenken een bon goed voor twee jonge duiven.

47

Dierenartsen met passie voor uw
postduiven

Voor al u entigen, keeluitsrijkjes, mestonderzoeken,medicatie en
natuurlijk alle extra zorg die nodig zijn om u duiven gezond te houden.
Op iedere maandagavond houden wij voor u
duivenliefhebbers inloopspreekuur vanaf 18:30 tot 19:30 uur
Wethouder Timmermanstraat 15A Staphorst 0522-760770

In samenwerking met het professionele laboratorium
CLVP uit Hardenberg kunt u ook bij ons terecht voor
Uitgebreider laboratoriumonderzoeken

Samen zorgen wij ervoor dat u duiven optimaal presteren.
48

42. Wendela Wiersema – Appingedam. Zomerjong (duivin)
Dit wordt een verhaal met alleen maar superlatieven. Vorig jaar grandioos spel met de jonge
duiven. Op nationaal niveau in 2017: 1e jonge duiven o.a., 2e jonge duiven a. en de 2e, 3e, 4e en
9e duifkampioen jong. Op de jeugddag in 2011 won ze tijdens de verloting een bon van de
gebroeders van Toor - Vllardingen. Die heeft ze in 2012 verzilverd in de vorm van twee eieren.
Hieruit kwamen twee doffers en deze hebben haar stam een echte boost gegeven. Dit zijn
duiven van het soort Heremans/Ceusters en Lambrechts. Een van haar beste kwekers is een
duivin, krasje 657. Ze kweekte haar uit een duif van W. en G. Elzinga en eentje van H. Heins.
Met beide van Toorndoffers heeft zij prima jongen voort gebracht. In 2017 heb ze van Dennis
van Toor twintig jongen gekregen. Hier zitten ook weer enkele bruikbare vogels tussen. Bij de
gebroeders Boven uit Winschoten haalde ze enkele duiven voor het zwaardere werk en die doen
het prima. Haar vader is in 2018 weer begonnen met de “afdankertjes” van Wendela. In 2018
wederom superprestaties, volstaan wordt met de opsomming van de
afdelingskampioenschappen: 1e midfond o.a. (haar vader 2e o.a.), 13e dagfond o.a., 1e jong o.a.,
5e jong a., 1e generaal Noord o.a., 1e generaal Noord a. 1e, 2e, 4e duif jong, 3e hok vitesse, 1e hok
midfond en 1e hok jong. Wendela schenkt een schitterende duivin, de vader komt uit twee
kinderen van de 781 Anton Ruitenberg, de moeder was in 2013 duifkampioen midfond afdeling
10.
43. Harm Jan Winters - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
De Staphorster courant kopt met de tekst “Harm Jan Winters is kampioen jonge duiven”. Deze
titel verdien je niet zo maar in het duivenbolwerk Staphorst. In de plaatselijke club PV de
Streekvliegers met 80 leden wordt op hoog niveau gespeeld. Een knappe prestatie van Harm
Jan. Enkele jaren geleden heeft hij de overstap gemaakt van de overnacht vluchten naar het
reguliere programma spel. Jaarlijks zie je de prestaties omhoog gaan, zo ook in het zware
seizoen 2018. 2e Reims 2311 duiven 2e en 4e Rethel 1115 duiven, 2e Gennep 2411 duiven, 3e
Isnes 1500 duiven, 4e, 5e en 8e Tongeren 2316 duiven, 4e Gennep 2895 duiven, 5e en 7e
Chateauroux 441 duiven, 9e Chateaudun 343 duiven, 9e en 10e Gennep 2195 duiven. Dit
resulteerde in het samenspel in de volgende kampioenschappen: 2e jong o.a., 14e jong a., 14e
generaal o.a., Het programmaspel speelt hij met doffers en duivinnen op totaal weduwschap.
Hiervoor heeft hij duiven gehaald bij Martin Trompetter, Appie Dunnink en Peter van der Haar.
44. Marcel van Zanden - Appelscha. Bon voor een koppel eieren van de vliegers of voor
een laat jong 2019.
Nog een topper uit het noordelijk deel van onze afdeling. Zijn vereniging in Smilde is onlangs
opgeheven en Marcel gaat misschien weer terug naar de afdeling Friesland. In 2008 is hij
overgeschakelt op de overnachtfond, in 2013 tot de conclusie gekomen dat dit niet zijn spel is en
weer het programmaspel gaan spelen met een voorkeur voor de midfond en de dagfond.
Daarvoor zijn voornamelijk duiven aangeschaft bij Hans Dekkers, Arie Dijkstra, W en F Ebben.
Ook nog wat losse aankopen bij topliefhebbers zoals bij Koop Kiekebelt. Met een simpele, maar
efficiënte manier van duiven houden probeert hij zoveel mogelijk rendement te behalen op de
midfond- en dagfondvluchten. De oude duiven worden gespeeld op weduwschap. De partners
blijven thuis om er voor te zorgen dat de vliegduiven hun motivatie behouden. In de winter
verblijven 16 doffers en 16 duivinnen in het vlieghok. Een vijftigtal jonge duiven worden
gekweekt. Zijn prestaties leverden de volgende afdelingskampioenschappen op: 10e vitesse o.a.,
2e dagfond o.a., 2e dagfond a. 8e duif vitesse en 17e duif dagfond.
45. Comb. Zwiep - Kikkert - Hoogeveen. Een late jonge doffer 2018.
De combinatie bestaat uit Henk Zwiep, Hendrie Zwiep en Henri Kikkert. Zij schenken een late
jonge doffer, de vader is de Gewonde van 2016, die 4x de 2e prijs speelde en ook de vader is
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van 7e duifkampioen jong fondclub. De moeder is ingeteeld naar de super 038 en is een kleindochter
van het droomkoppel. Ze zetten serie uitslagen neer die ongekend zijn zowel in de club, rayon 6 en
afdeling 10. Naast vele 1ste prijzen die de heren wisten te pakken, ook kampioenschappen in
overvloed. Hier een opsomming van wat zij dit jaar weer voor elkaar boksten. 1e generaal o.a.
afdeling 10 zuid, 1e hokkampioenschap sectorvluchten afd. 10, 1e generaal o.a. rayon 6 afd. 10, 1e
midfond o.a. rayon 6 afd. 10, 1e hok natour rayon 6 afd. 10, 1e natour o.a. rayon 6 afd. 10, 1e sector
vluchten rayon 6 afd. 10, 1e midfond a. rayon 6 afd. 10, 1e hok jong rayon 6 afd. 10, 2e natour o.a.
afd. 10,3e hok dagfond rayon 6 afd. 10, enzovoort. Hun stam duiven bestaat uit duiven van
Heremans, Maurice Hasendonck, Dirk Brem. Rene Vervoort, H. Doldersum & zn, Dick Postma,
Eijerkamp, Wim Clermonts, enz.
46. Henk Jansen - Staphorst. Bon voor een Jonge duif broed 2019 in overleg
Henk heeft zijn hok opgebouwd met duiven van Ganzeveld - Blankestein, Peter vd Merwe via Klaas
Stegeman, Eyerkamp van Loon via Eddy Bloemen, Dick Vogelzang, comb. Hengsteboer en van
Klaas Heide. De laatste hokversterkingen komen van Henri van de Linde uit Sint Jansklooster. Henk
behaalde in het samenspel Reest en Vecht de volgende kampioenschappen: 10e vitesse o.a., 2e
vitesse a., 14e midfond o.a., 17e dagfond o.a., 13e dagfond a., 9e natour o.a., 10e generaal o.a., 12e
generaal a. en 4e duif vitesse. Mooie uitslagen dit jaar zijn: Troyes 10e, 25e (682 duiven), Gennep
jong 36e, 41e, 42e, 43e (2895 duiven), Quievrain 8e (2895 duiven), Reims 7e (2311 duiven), Rethel 8e
(1284 duiven), Weert 7e (2078 duiven), Groesbeek 10e, 12e (2753 duiven), Tongeren 14e, 18e (2884
duiven), Asse Zelik 1e (1587 duiven).
47. Johan Schra, Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
De voorkeur van Johan gaat uit naar de dagfond. Vanaf het zelfde erf speelt ook zijn zoon Sander.
Sander presteerde het om dit jaar om als jeugdlid in het sterke samenspel Reest & Vecht de
volgende kampioenschappen te halen: 8e vitesse a., 18e midfond o.a., 5e midfond a., 10 jong o.a.,
19e generaal o.a., 15e generaal a., 3e duif jong en 11e asduif. Prestaties waar menig seniorlid jalours
op is. Zijn vader werd 12e generaal o.a. en 20e generaal a. Ze zijn dus aan elkaar gewaagd. Johan
heeft duiven van verschillende liefhebbers, vooral de duiven van Henri van Venrooij uit de Koopman
lijnen doen het super. Via samenkweek heeft zijn buurman Jac Schra een aantal uit deze van
Venrooij duiven gekweekt. De laatste jaren heeft Johan samen gekweekt met de comb. Vegter & zn.
Mooie uitslagen dit jaar: Troyes 11e (684 duiven), Gennep jong 13e, 15e, 16e (2411 duiven), Retehl
16e, 27e (1498 duiven). Van Rethel de mooiste uitslag, de 1e en 3e prijs Rethel van 9673 duiven. Bij
thuiskomst was niemand aanwezig, vanwege de ander hobby, de motorcross. Sander Schra speelde
nog een 16e NPO Quievrain tegen 8844 duiven.
48. Roel Veldman - Staphorst. Bon voor een jonge duif broed 2019 in overleg
Roel is in het samenspel 4e generaal o.a. en 9e generaal a. Verder in het samenspel 4e dagfond o.a.,
6e jong o.a., 2e natour o.a., 3e asduif generaal. In de afdeling 3e sectorvluchten o.a., 6e duif
sectorvluchten, 10e hokkampioen dagfond en 8e hokkampioen natour. In de fondclub 2e dagfond o.a
met minimaal verschil achter Gerard Koopman, 8e dagfond a., 4e jong o.a., De basis duiven van Roel
komen van Comb. P & K v/d Haar, Comb. Hengsteboer, Roelof Bloemert (soort comb. de Vries) en
Henri v.d. Linde en er werden duiven gehaald bij de tandem Stickers-Donckers, de comb. van
Panhuis. Met Bert Bloemert is hij druk doende om een formidabele kweekstal neer te zetten met o.a.
een zoon van de Harry Future Harry), dochter 781 Ruitenberg, Sarah (1e NPO Chalons), enz. Een
zoon van Future Harry x Sarah bewees zich als jaarling met de volgende prijzen op de NPO
dagfond: Bourges 11e NPO (13e nationaal sector 4), Troyes 24e NPO, Chateaudun 40e NPO met
daarnaast de 1e Tongeren tegen 1835 duiven. De 6e duifkampioen sectorvluchten afdeling 10 is een
volle broer van Destiny die in 2017 de 6e beste jonge duif WHZB/TBOTB werd. De Destiny komt uit
een doffer van Henri van de Linde (Roan x Maaike) en een duivin van de comb. van Panhuis (Da
Vinci x Rosula). Veel liefhebbers zijn geslaagd met duiven van Roel, in onze vereniging werd de
bonnencompetitie gewonnen met duif uit een doffer van Roel Veldman, de jaarlingen competitie
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Stationsweg 3, 7941 HA Meppel. Tel. 0522-260719
Open maandag t/m donderdag 09.00-21.00 uur,
vrijdag 09.0-20.00 uur, zaterdag 09-14.00 uur
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wordt gewonnen door Klaas Talen met een rechtstreekse van Roel (van Panhuis x StickersDonckers)
49. Jan Westen – Ter Apel, Bon voor een zomer jong 2019 in overleg
Jan is sinds kort de voorzitter van de sectie dagfond binnen de NPO en dus groot voorstander van
het NPO beleid GPS 2021. Aan de dagfond heeft hij niet meegedaan met zijn duiven. Reims, de
vlucht voor Troyes, verliep zo slecht dat hij zijn duiven niet op de dagfond gespeeld heeft. De ouden
heeft hij alleen op de vitesse en de midfond gespeeld. Voor wat meer snelheid heeft Jan sinds 2009
het ras Heremans-Ceusters (via Bert Berends en H. Eijerkamp & Znn.) aan zijn hokbestand
toegevoegd. Ook deze pakken geweldig en vormen inmiddels de basis van zijn hok. Prima duiven die
zeker tot 500 km aan de kop kunnen vliegen, vooral ook met noordoosten wind en warm zonnig
weer. Het overslaan van de dagfond vluchten heeft wonderwel goed uitgepakt. Afgelopen zware
vliegseizoen werd Jan o.a. 1e hokkampioen Vitesse en 2e hokkampioen Midfond en 2e Asduif van
de gehele Afdeling 10. Op de Vitesse en Midfond 1e kampioenen in Rayon 8. Tevens 1e Asduif. Jan
had landelijk ook de 2e en 41e Nationale Asduif Whzb/TBOTB !!. In de afstamming van deze topduif
volop Heremans. Arie Aarsen heeft een duivin van Jan Westen zitten (moeder is Heremans via
Eijerkamp) waaruit de winnaar van onze bonnencompetitie kwam. De nestmaat van deze winnaar
werd in de afdeling als jong tussen de oude duiven 15e duifkampioen op de sectorvluchten.

Via het lotenbord worden bonnen verkocht van Henk Been en Klaas
Heide
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INSTALLATIEBEDRIJF

STEGEMAN

Gemeenteweg 268 – Staphorst Telefoon: 0522 461202

T. 0522 – 474578
F. 0522 – 474565
M. 06 – 23678079
E. info@bouwbedrijf-huls.nl
Voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en verbouw
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Deelnemers Tentoonstelling
Kweekdoffers
Kooinr
001
002
003
004
005
006
007

Naam

Kooi

Klaas Talen
Eddy Bloemen
Arie Aarsen
Gerard Vloedbeld
Roelof Boven
Herman Boeren
Eppie Wildeboer

008
009
010
011
012
013

Naam
Jaap Modderman
Gerard Vloedbeld
Roelof Coster
Atse Bennik
Harry Kicken
Herman Boeren

Kweekduivinnen
Kooinr
014
015
016
017
018

Naam

Kooinr

Roelof Coster
Roelof Boven
Gerard Vloedbeld
Atse Bennik
Harry Kicken

019
020
021
022

Naam
Klaas Talen
Arie Aarsen
Gerard Vloedbeld
Eddy Bloemen

Oude doffers
Kooinr
023
024
025
026
027
028
029

Naam

Kooinr

Robert van Houweling
Chris Hulsman
Jaap Modderman
Jos Spraakman
Lubertus Jonker
Arie Aarsen
Team Troost-van Panhuis
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033
034
035
036
037
038
039

Naam
Roelof Boven
L.C. Troost
Lubertus Jonker
Rudi Kleine
Harry Kicken
Robert van Houweling
Eddy Bloemen
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Oude doffers (vervolg)
030
031
032

Klaas Talen
Roelof Coster
Comb. Vegter & zn

040
041

Atse Bennik
Chris Hulsman

Oude duivinnen
Kooinr
042
043
044
045
046
047
048
049

Naam

Kooinr

Lubertus Jonker
Roelof Coster
Jos Spraakman
Rudi Kleine
Atse Bennik
Team Troost-van Panhuis
L.C. Troost
Robert van Houweling

050
051
052
053
054
055
056
057

Naam
Eddy Bloemen
Comb. Vegter & zn
Eppie Wildeboer
Arie Aarsen
Jaap Modderman
Jos Spraakman
Roelof Boven
Harry Kicken

Jonge doffers
Kooinr
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

Naam

Kooinr

Atse Bennik
Henk Boer
Lubertus Jonker
Rudi Kleine
Chris Hulsman
Herman Boeren
Klaas Talen
L.C. Troost
Eppie Wildeboer
Roelof Coster
Harry Kicken
Team Troost-van Panhuis
Eddy Bloemen
Chris Hulsman
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072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083

Naam
Chris Hulsman
Comb. Vegter & zn
Eppie Wildeboer
Jos Spraakman
Rudi Kleine
Arie Aarsen
Roelof Boven
Lubertus Jonker
L.C. Troost
Herman Boeren
Henk Boer
Klaas Talen
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Jonge duivinnen
Kooinr
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

Naam

Kooinr

Gerard Vloedbeld
Jos Spraakman
Rudi Kleine
Lubertus Jonker
Team Troost-van Panhuis
L.C. Troost
Eppie Wildeboer
Roelof Boven
Eddy Bloemen
Gerard Vloedbeld
Comb. Vegter & zn
Harry Kicken

096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106

Naam
Eppie Wildeboer
Henk Boer
L.C. Troost
Arie Aarsen
Jos Spraakman
Chris Hulsman
Rudi Kleine
Henk Boer
Roelof Coster
Atse Bennik
Klaas Talen

Jeugdklasse doffers
Kooinr
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Naam
Dave Kleinsmid
Demi Vloedbeld
Fabiënne Kleine
Joyz Visscher
Larz Visscher
Lieke Modderman
Michel Kimlanglong
Romey Vloedbeld
Sém Kleinsmid

Jeugdklasse duivinnen
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Dave Kleinsmid
Demi Vloedbeld
Fabiënne Kleine
Joyz Visscher
Larz Visscher
Lieke Modderman
Michel Kimlanglong
Romey Vloedbeld
Sém Kleinsmid
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Roelof Coster Staphorst PV de Valk Meppel
1-Stel jezelf eens voor aan de lezers van dit blad, Wie ben je ,wat doe je,enz enz.Ik ben Roelof
Coster, getrouwd, 69 jaar oud en sinds een aantal jaren geniet ik van mijn pensioen en van de
duiven.
2-Welk kampioenschappen heb je dit jaar behaald ? Wat was het meest aansprekende
kampioenschap en waarom.?Afgelopen jaar ben ik 2e geworden in de vereniging en 5e in kring Reest
en Vecht.
3-Omschrijf je duivenhok eens, En wat is het belangrijkste van een goed duivenhok volgens jou?Bij
mijn hokken zijn geen plafonds aanwezig en is de nok helemaal open. Dit geeft voldoende zuurstof
en minder stof, wat zowel voor de duiven als voor de liefhebber een voordeel is.
4-Hoeveel duiven heb je gemiddeld, en wat voor spelsysteem hanteer je en waarom? Wat voor
rassen bezit je en hecht je waarde aan een stamboom?Ik kweek jaarlijks 100 jongen voor eigen
gebruik en verder heb ik ongeveer 80 oude duiven, die ik speel op compleet weduwschap. Soms
blijft er een doffer of een duivin thuis als de partner goed presteert.
5-Hanteer je een bepaalde voer systeem en welk merk voer je ? Mijn duiven worden voldoende
gevoerd met Paloma voeder, wat afkomstig is uit België.
6-Hoe ziet je medische begeleiding eruit? En geloof je in natuurlijke producten.? Medische
begeleiding is noodzakelijk als er iets aan de duiven mankeert. Daarnaast ben ik een groot
voorstander van natuurproducten, die mijn duiven veelvuldig toegediend krijgen.
7-Hoe zie je de veranderingen tegemoet die gaande zijn in de duivensport? Sectie , nationaal
vliegprogramma. Een must voor de duivensport, vooral gericht op de toekomst van onze mooie
sport. Zoals afgelopen jaar de sector vluchten, waar door iedereen vroege duiven gedraaid kunnen
worden, zijn denk ik de toekomst voor de duivensport.
8- Hoe sta jezelf over 10 jaar in de duivensport? Wat wil je nog bereiken?Dat is heel ver vooruit
gedacht. Ben nu al zowat 70, dus eerst maar eens het komend jaar afwachten. Hopelijk een jaar met
mooie vluchten, aan het programma ligt het niet , want dat is in mijn ogen fantastisch. Wil nog graag
een NPO overwinning realiseren, maar dat willen we allemaal, toch?
9-Heb je verder nog hobby”s ?Naast de duiven ben ik ook een liefhebber van fietsen, alleen en met
mijn vrouw, om de conditie een beetje op peil te houden.
10-Wil je verder nog wat kwijt aan de lezers?Ik wil ieder een goed en gezond 2019 wensen met veel
vroege duiven binnen onze vereniging en kring!
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Plan nu online uw afspraak in op:
www.schaaraanhuis.nl
of bel naar: 0648917231.
Pinnen is mogelijk

Kitty Fleming
62

WWW.KAASPAKHUIS.NL

KAASPAKHUIS
MEPPEL
MINIMAAL 50 SOORTEN KAAS
MAXIMAAL € 7,50 PER KILO
OPEN:

Vers Van het Mes

WOE. T/M ZAT.
VAN 9 TOT 17 UUR

prijswijziging voorbehouden.
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Mechelen 4 persoons gelijkvloers appartement.
‘n Weekend, ’n midweek of langer vertoeven in het Limburgse Heuvelland
In ons 2 en 4 persoons gelijkvloers, met 2 slaap- en badkamers, appartement op
de Mechelerhof in een prachtig heuvelachtige Zuid-Limburg te Mechelen, naast
de rust ideaal voor wandelaars en fietsers.
Niet alleen midden in het heuvelland, met zijn vakwerk, u kunt alle kanten op binnen
een straal van 30 km. De Eiffel en de Ardennen; Maastricht, Valkenburg, Aken en
Luik.
Wandel en fietsroutes volop aanwezig. En natuurlijk de BOURGONDISCHE
gezelligheid.
Het Park de Mechelerhof is terug te vinden op info@mechelerhof.nl met onder
andere een virtuele tour door het park en de verre omgeving.
Wij zijn te bereiken onder tel 0522-491725 of 06-3617 2708.
Boeken via ons is een win situatie voor U.
Harmke en Harry Kicken te Nijeveen
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- Hengelsport
- IN-&
& VERKOOP VOGELS
- DIERENVOEDERS & BENODIGHEDEN
- ALUMINIUM VOLIÈRES
- DUIVENSPOETNIKKEN
- LEVERANCIER VAN O.A ( GARVO MARIMAN VERSELE LAGA TEURLINGS
MATADOR WITTEMOLEN NATURAL PATAGOON HIMSBERGEN
WIELCO ALBATROS E.T.C.)

De Hanekampen 35
9411 XN Beilen
T (0593)-540204
F (0593)-543365
E info@dsz-gils.nl
I www.dsz-gils.nl
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Steenbergen, de Echt Bakker van
Meppel
0522-252621

Hogendoorn Meubelen
Blankenstein 430
7943 PH Meppel
Telefoon:0522 – 263 635
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Onbeperkt drinken van Bier en Wijn
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www.briconnederland.nl
Telefoon: 06-51160118 tijdens openingsuren
Email: briconnederland@hotmail.nl
Bezoekadres Weststraat 25
4527 BR Aardenburg
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Kampioenschappen P.V. de Valk - Meppel 2018
Vitesse onaangewezen

Vitesse aangewezen

Vitesse duifkampioen
Midfond onaangewezen

Midfond aangewezen

Midfond duifkampioen
Dagfond onaangewezen

Dagfond aangewezen

Dagfond duifkampioen

1e divisie 1e Vegter & zn Comb.
2e Jaap Modderman
3e Jos Spraakman
2e divisie 1e Chris Hulsman
2e Johan Troost
3e Jan Nijland
1e divisie 1e Roelof Coster
2e Vegter & zn Comb.
3e Jaap Modderman
2e divisie 1e Eddy Bloemen
2e Chris Hulsman
3e Jac Uiterwijk
1e divisie 1e Vegter & zn Comb.
2e divisie 1e Johan Troost
1e Klaas Talen
2e Roelof Coster
3e Vegter & zn Comb.
2e divisie 1e Jan Nijland
2e Jac Uiterwijk
3e Atse Bennik
1e divisie 1e Roelof Coster
2e Jos Spraakman
3e Klaas Talen
2e divisie 1e Jac Uiterwijk
2e Jan Nijland
3e L.C. Troost
1e divisie 1e Klaas Talen
2e divisie 1e Jan Nijland

6-1080517
7-4708586

1e divisie

1e Klaas Talen
2e Roelof Coster
3e Vegter & zn Comb.
2e divisie 1e Jan Nijland
2e Chris Hulsman
3e L.C. Troost
1e divisie 1e Klaas Talen
2e Roelof Coster
3e Vegter & zn Comb.
2e divisie 1e Jan Nijland
2e Chris Hulsman
3e L.C. Troost
1e divisie 1e Klaas Talen
2e divisie 1e Chris Hulsman

7-1635082
6-1081222

1e divisie

Overnacht onaangewezen vereniging
Overnacht aangewezen

vereniging

Overnacht duifkampioen

vereniging

5-4768684
5-4768804

1e Eddy Bloemen
2e Harm Mulder & Zoon
3e Chiel Paasman
1e Eddy Bloemen
2e Harm Mulder & Zoon
3e Albert Lensen
1e Eddy Bloemen
6-4785247
71

72

Jonge duiven onaangewezen 1e divisie 1e Jos Spraakman
2e Jaap Modderman
3e Klaas Talen
2e divisie 1e Klaas Compagner
2e Johan Troost
3e Lubertus Jonker
Jonge duiven aangewezen 1e divisie 1e Jos Spraakman
2e Klaas Talen
3e Jaap Modderman
2e divisie 1e Eddy Bloemen
2e Lubertus Jonker
3e Chris Hulsman
Jonge duiven duifkampioen 1e divisie 1e Jos Spraakman
2e divisie 1e Klaas Compagner
Natour onaangewezen

1e divisie
2e divisie

Natour aangewezen

1e divisie
2e divisie

1e Roelof Coster
2e Klaas Talen
3e Jac Uiterwijk
1e Jan Nijland
2e Jos Spraakman
3e Willem van Looy
1e Klaas Talen
2e Rudi Kleine
3e Jac Uiterwijk
1e Jan Nijland
2e Jos Spraakman

Natour duifkampioen

1e divisie
2e divisie

Generaal onaangewezen

vereniging 1e Klaas Talen
2e Roelof Coster
3e Jos Spraakman
4e Arie Aarsen
5e Jan Nijland
6e Chris Hulsman
7e Jaap Modderman
8e Vegter & zn Comb.
9e Jac Uiterwijk
10e Ivo Kleinsmid

Generaal aangewezen

Asduif

vereniging

vereniging

8-4719035
8-4719369

1e Klaas Talen
1e Jan Nijland

7-4705212
6-1081204

1e Klaas Talen
2e Roelof Coster
3e Jos Spraakman
4e Jan Nijland
5e Chris Hulsman
6e Arie Aarsen
7e Vegter & zn Comb.
8e Jaap Modderman
9e Eddy Bloemen
10e Jac Uiterwijk
1e Klaas Talen
2e Klaas Talen
3e Klaas Talen
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7-1635082
5-4768628
7-1691907
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