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“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 
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Beste Grootmeester : J. Nijgh, Rijsnburg

Winnaar Sector 1a: Couwenberg-Goorberg, Breda

Winnaar Sector 1b: Sjef en Frank Everts, Heerlen

Winnaar Sector 2: Leo Wols, Hoogvliet

Winnaar Sector 3: Henk Scheffel, Elburg
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De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
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dromen over de terugkomst van deze 
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Winnaar Sector 4: vd Nieuwendijk, Barger-Oosterveld
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met 256 deelnemers en 3.796 duiven

400 deelnemers en 5.847 duiven

Brabant 2000 J36 Chateaudun Brabant 2000 J36 Chateaudun 

1. Couwenberg- Goorbergh, Breda. 2. Comb. van Huijge-
voort, Tilburg. 3,4,5,6,8. Team de Weerd, Breda. 7. S. van 
den Berk, Hank. 9. G. & G. Damen, Dorst. 10. Heijblom & 
van Strien, Raamsdonk.

Sector 1A J36 Derby der Junioren vanuit Chateaudun Sector 1A J36 Derby der Junioren vanuit Chateaudun 
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PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

WINNAAR SECTOR 1A CHÂTEAUDUN: 
COUWENBERG-GOORBERGH, BREDA

Zaterdag werd de allerlaatste officiële vlucht op het program-
ma om 10.15 uur gelost in Châteaudun. Vanaf hier moesten 
de 5.847 duiven van sector 1a hun weg huiswaarts zien te 
vinden. Met een meest west – tot zuidwestelijke stroming was 
afdeling 2 favoriet voor de eindzege. De eerste Zeeuwse duif 
van Gebr. Dekker, Terneuzen vinden we toch knap terug op 
plaats 12. In Brabant gaat de overwinning naar Breda.

Daar zijn het Couwenberg- Goorbergh die om 15:23 uur hun 
winnaar konden begroeten. Het duo bundelde vijf jaar geleden 
hun krachten en vliegen van twee erven. Oorspronkelijk was 
het idee dat Paul Couwenberg de kwekers zou stallen en 
Willie-Jan van de Goorbergh de vliegers maar hier werd van 
afgeweken en kwamen er ook vliegers bij Paul die in het cen-
trum van Breda zijn hokken heeft. In de tuin van de 57-jarige 
Paul staan dan ook een paar hokken met daarbij een hok voor 
de jonge duiven. Hierop huist ook de 21-2118749. Paul noemt 
de vetblauwe duivin ‘Het Acrobaatje’ omdat ze als enige van 
zijn jonge duiven telkens uit de spoetnik weet te ontsnappen. 
Zij is het die de overwinning pakte. Ze stond als vijfde gete-
kende omdat ze net aan een kant haar vijfde pen gooide op 
de dag van inkorving. Het weerhield haar er niet van als een 
malle naar huis te vliegen. En waarom zo snel gevlogen? Een 
vriendje had ze volgens Paul niet dus…. Dat zijn zo van die 
vragen in de duivensport. Dat ze vroeg kon vliegen bewees 
ze al op de beide voorgaande vluchten vanuit Melun. Twee 
weken terug vloog ze in de afdeling de 141e van 4.903 d. en 
vorige week de 89e prijs van 4.369 d. Nu dan die felbegeerde 
1e prijs in de Grand Prix der Junioren. De laatste drie vluchten 
scoort ze dus 2.805 kampioenspunten en dat is knap. Van 
tevoren had ze twee prijsjes gevlogen maar Paul zegt dat ze 
bepaald slecht binnen loopt en kan zo wel eens een prijsje 
gemist hebben. Ze werd gekweekt uit ‘Thor’ en hij is een broer 
van ’Miss Unbelievable’ die bij Willie-Jan in 2016 de 1e NPO 
Issoudun won. Zware vlucht met prima winnaar. Moeder is 
‘Mary Ann’ en die komt uit het stamkoppel van Gert- Jan de 
Hoogh, Oosterhout. Uit deze koppeling haalden ze al een 5e 
NPO La Souterraine 2020. Daar kun je bepaald verder mee.

Paul was een tijdje zonder duiven maar via collega Willie-Jan 
weer in de duivensport gerold. Dat kwam eigenlijk na het zien 
van ‘Suus’ en zij is de moeder van de 1e NPO ‘Miss Unbelieva-
ble’. ‘Suus’ is dan weer ras Henri van den Berg en mag gezien 
worden als de stammoeder van de hokken van Paul en Wil-
lie-Jan. Gekruist met duiven van Anton Ruitenberg en Gerard 
Koopman gaf ze al meerdere goeie duiven. 
Paul is echt een duivenman die er uren mee bezig kan zijn. De 
verzorging is dan ook prima. 

De duiven krijgen hier de Topmix van Gert- Jan de Hoogh, als 
ook Recup en Energie Galaxy van Beyers. De bijproducten zijn 
meest van Beute zoals de LTW, Electroboost , Olympic MG en 
de oog – en neusdruppels. Medisch worden de producten van 
de Weerd gegeven indien nodig. Meestal gaat het dan vooral 
om de koppen schoon te houden bij de jonge duiven. Elke 
avond krijgen de jonge duiven wat extraatjes van Paul zoals 
een mengeling van hennep, snoepzaad en onkruidzaad en wat 
pindaatjes. Even lekker bij de duiven. Genieten. 
En de jonge duiven genieten ook zo te zien aan de uitslagen 
want die zijn puik. Vooral de laatste drie vluchten waren prima 
te noemen met telkens vroege duiven en een prijspercentage 
van 58% in het sterke rayon 3. Maar belangrijker nog is de 1e 
NPO voor Paul zijn eerste en voor Willie-Jan zijn tweede. En 
daar doe je het voor natuurlijk. En de timing is ook prima want 
zo ga je als winnaars de winter in.

Jeffrey Hermans
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Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

met 4.297 duiven van 299 deelnemers met 1.494 duiven van 111 deelnemers.

1. G. Everts en Zoon Heerlen, 2. Ph. Baadjou Eijgelshoven, 
3. Gebr. Simons en Zoon Ransdaal, 4. Comb. Manders en 
Zoon Beek en Donk, 5. J.W. van Hintum Berghem,  
6. 7. 8. 9. H. Ulijn en Zoon Berghem, 10. Maikel Zeegers 
Roermond. 

1. 8. G. Everts en Zoon Heerlen, 2. Ph. Baadjou Heerlen, 3 
. Gebr. Simons en Zoon Ransdaal, 4. Maikel Zeegers Roer-
mond, 5. 6. H. Hermans Born, 7. W. Schoffelen Buchten,  
9. J. Schnackers Simpelveld, 10. Comb Nix Bocholtz.   

Grand Prix Orléans Sector 1B Grand Prix Orléans Sector 1B Afd. 4 OrléansAfd. 4 Orléans

Orléans was de sluitvlucht van het jonge duivenprogramma 2021 
en stond tevens in het teken van de “Grand Prix der Junioren”. 
De Limburgse liefhebbers manden voor deze ‘Ode aan Orléans 
Klassieker’ samen 1.494 duiven in. Er werd samengevlogen 
met Oost-Brabant in sectoraal (Sect. 1B) verband. Om 9.30 uur 
klonk voor de 4.308 duiven het starsein en konden ze huiswaarts 
met een matige noordwestelijke wind. Sjef en Frank Everts uit 
Heerlen hadden best hoge verwachtingen want de jonge duiven 

deden het tot nu toe best. 
In eigen samenspel Oos-
telijke Mijnstreek stonden 
ze wekelijks met meerdere 
duiven in de top tien, zoals 
op Châlons en Champagne 
werd het 2-3-5-6-7-8-9 etc. 
tegen 323 d. met 19 van de 
35 als prijsduif. Ze volgden 
op Compuclub Live de eer-
ste aankomsten en toen ze 
hun eerste duif om 14.24.53 
klokten, stond er nog geen 
melding op. Op een afstand 
van 444.319 km zou dit 

een winnende snelheid geven van 1506.759 m/min. Clubgenoot 
Philip Baadjou uit Eygelshoven had om 14.26.46 uur geklokt op 
een afstand van 447.121 km en dit zou een snelheid geven van 
1506.644 m/min., ofwel omgerekend 1 seconde in hun voordeel 
van de duif van Sjef en Frank. Met deze snelheid behaalden ze 
eveneens de overwinning in Sector 1B.

Sjef en Frank hadden 30 duiven ingemand voor deze klassieker 
en wonnen in het afdelingsconcours 1-8-36-82-84-103-137-
141-145 etc. en in totaal 15 prijzen. In de sector 1B wonnen ze 
16 prijzen 1-20-96-172-178-222-293-300-308-387-392-431 
etc. Hun winnende doffer, genaamd “Special Blue”, draagt 
ringnummer Nl21-1392162 en ging als 2de getekende de mand 
in. Voorheen won hij al een 2de gevlogen op Chalons en Cham-
pagne I (1212 d) – 49ste Prov. (2.845 d), 17de Mettet (429 d), 35ste 
Chalons en Champagne II (672 d) en een 39ste op Lorris (556 
d). Zijn vader is “Son Joami” rechtstreeks van Cees en Maurice 
Everling (dubbele kleinzoon van “De Nanteuil”, 1ste NPO Nanteuil 
11.787 d). “Son Joami” zat gekoppeld tegen het “758” van Jo en 
Florian Hendriks. Zij is uit een broer van “Kleine Gerard” 2de NPO 
Bourges (Koopmans) x “Dochter Olivia” (Gerard en Bas Verkerk). 
Een volle broer van “Special Blue” won al een 1ste NPO Sens ‘18 
(11.734 d) bij Leo Pluijmen uit Voerendaal.

“Special Blue” werd gespeeld op het deurspel en had een 
vaste duivin waarmee hij voor het inmanden een uurtje 
samen kon zijn in een gezellig gemaakte afdeling. Sjef en 
Frank staan het laatste decennium vaker in de kijker met 
kopprijzen en fijne uitslagen op alle niveaus. En dit begon 
allemaal toen er duiven werden gehaald bij o.a. Jo en Florian 
Hendriks uit Nijswiller (de hoofdmoot), Cees en Maurice 
Everling uit Gouda, Jean Hornesch uit Cardier en Keer, 
Willem de Bruijn uit Reeuwijk, Martijn en Marit Kramer uit 
Wormer en last but not least bij Embregts-Theunis uit Hoe-
ven. Zo wonnen ze verleden jaar 1ste Prov. Troyes (5.248 jd.), 
werden Grootmeester op Issoudun en hiermee ook Natio-
naal Grootmeester Dagfond. Dit jaar opnieuw Grootmeester 
op Sézanne oude duiven en nu mogen ze een 1ste Prov. en 
1ste Sectoraal (1B) Orléans tegen resp. 1.494 en 4.308 jd. 
aan hun erelijst gaan toevoegen. Uit hun kweekduiven en 
enkele beste vliegduivinnen, welke ze rond de kerst kop-
pelden, kweekten Sjef en Frank 65 jonge duiven. Bij het uit-
wennen en opleren gingen er weinig verloren doch de eerste 
wedvlucht koste bij hen ook de nodige duiven. Ze konden 
er met 55 aan de start komen. Ze werden vanaf half maart 
tot medio juni verduisterd en vanaf juli zijn ze bijgelicht. Ze 
komen alleen ’s morgens los voor een training. Ze gingen er 
een tiental keer mee op pad tot ca. 25 km. Ze voeren Galaxy 
mengelingen Light en Energy van Beyers. Medisch spelen ze 
kort op de bal en ontsmetten na de vlucht (2 nachten mand) 
en zorgen voor schone luchtwegen. De jonge duiven geven 
ze de eerste vier weken na de vlucht iets tegen de gevrees-
de coli (De Weerd of Schroeder). Ze krijgen vanaf het spenen 
3 x per week Dosto Oregano (Schroeder) in het drinkwater. 
Sjef en Frank proficiat.

Marcel Görtzen

DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

WINNAAR ORLÉANS J36 SECTOR 1B: 
SJEF EN FRANK EVERTS UIT HEERLEN
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

met 669 deelnemers en 14.857 duiven

1. L. Wols, Hoogvliet 2. Gwen v/d Merwe, Dordrecht 3,6. 
W.A. de Bruijn, Reeuwijk 4. C. van Gelder, Ridderkerk 
5. Comb. v/d Kooy, Roelofarendsveen 7,9. J.J. Eskesk, 
Streefkerk 8. Ron den Boer, Uithoorn 10. H.J. van der Hoek, 
Rhoon. 

met 514 liefhebbers en 12.591 duiven.

1. L. Wols, Hoogvliet 2. Gwen v/d Merwe, Dordrecht 3,6. 
W.A. de Bruijn, Reeuwijk 4. C. van Gelder, Ridderkerk 
5. Comb. v/d Kooy, Roelofarendsveen 7.8. J.J. Eskes, 
Streefkerk. 9. H.J. van der Hoek, Rhoon 10. Rob Bolle-
boom, Zoetermeer 

Afd. 5 Fontenay Afd. 5 Fontenay Sector 2 Grand Prix Fontenay Sector 2 Grand Prix Fontenay 

WINNAAR GRAND PRIX J36 VAN FONTENAY SECTOR 2: 
LEO WOLS, HOOGVLIET

Afgelopen weekend stond de sectorvlucht Fontenay op het pro-
gramma. Een prachtige, westelijk gelegen losplaats in Frankrijk. 
Waar vroeger Nationaal Orléans duivenminnend Nederland in 
haar greep hield en kon zorgen voor nationale bekendheid, wordt 
er nu door middel van “Grand Prix-vluchten” getracht een beetje 
van deze “Orléansfever” terug te brengen. Met de voorhand op 
een afstand rond de 435 km en de verste afstand op 557 km, 
kunnen we van vluchten rond de kerktoren niet meer spreken. 
Er gingen bijna 15.000 duiven van Sector 2 het luchtruim in, op 
zoek naar eeuwige roem voor henzelf en hun baasjes. Er kan er 
uiteraard maar 1 de winnaar zijn en dat is na bijna 5 uur vliegen, 
de topper NL21-1174690 van Leo Wols en Rob den Boer. Deze 
mannen kennen sowieso een superseizoen met vele vroege 
prijzen, het aangewezen dagfondkampioenschap in Afdeling 5, 
Grootmeester op de natour en een hele rits aan asduiven.  
 
Jaarlijks kweken Leo en Rob een mooie ploeg jongen voor zich-
zelf. Volgens vast gebruik, wordt er ook voor een “bonnenhokje” 
gekweekt. Op dit bonnenhokje zit altijd een mooie ploeg jongen 
en de bonnenkopers mogen zelf naar hartenlust uitzoeken. Toen 
de meeste bonnenkopers langs waren geweest, liep Rob nog 
eens door het hokje en viel hem een mooi duivinnetje op. Op de 
vraag of ze die niet zelf zouden houden, antwoordde Leo dat ze 
niet alle duiven zelf konden houden. Toch ging dat duivinnetje 
maar niet uit het hoofd van Rob en zij verhuisde uiteindelijk naar 
hun eigen jonge duiven afdeling. De NL21-1174690 was nog 
geen hoogvlieger, maar had al wel een paar keer in de mid-
denmoot gevlogen. Een 11e prijs in de club was tot nu toe haar 
hoogtepunt, een stuk minder dan haar zus die duifkampioen in 
de club werd. Gelukkig betaalt zij nu op Fontenay het vertrouwen 
van haar baas Rob ten volle uit. Ze is gekweekt uit een doffer van 
Jan Post uit Urk. Hij heeft veel duiven van de 781/Bliksem-lijn en 

deze kruisen geweldig op de duiven van Leo en Rob. Moeder 
is een dochter van de Olympiade 003 van Leo Heremans. 
Deze lijnen doen het uitstekend in Hoogvliet en bij andere 
liefhebbers.  
 
De sectorwinnares zit al heel het jaar samen met de andere 
doffers en duivinnen. Ze hebben alle ruimte om te paren, nes-
ten te bouwen of gewoon op een schapje te zitten. De “690” 
verkoos dit laatste en is nog niet heel erg gemotiveerd om zich 
aan een mannetje te binden. In het voortraject is zij eenmaal 
opgeleerd vanaf het zwembad in Rhoon. Hierna ging zij direct 
naar Lennik. Leo en Rob zijn niet van het vele rijden met de 
duiven. Tussen de vluchten door, wordt er ook zelden gelapt. 
Gezonde duiven komen over het algemeen goed naar huis.  
 
Door de flinke zuidwestenwind, hadden de mannen eigenlijk 
niet gerekend op een vroege duif. Het valt Leo wel op, dat 
met sectorvluchten veel meer spreiding is. Iets wat je met 
een afdelingslossing al veel minder ziet. Leo is daarom groot 
voorstander van dit soort lossingen. De samenspellossingen 
vindt hij helemaal niks. De duiven komen massaal binnen, het 
concours is in 2 minuten klaar en ze vallen altijd op dezelfde 
plekken. De winnaars van de samenspellossingen, zie je dik-
wijls bij de grotere lossingen niet meer 
terug. Of de duiven er echt wat van 
leren, is de grote vraag.  
 
Het is al jaren geleden dat Leo tijdens 
het duivenseizoen op vakantie is 
geweest. Afgelopen weekend stond 
er een familieweekend in Limburg op 
het programma en deze kon en wilde 
hij uiteraard niet missen. Met Rob als 
trouwe compagnon, zou het allemaal 
wel goed komen. Dit goed komen is 
dwars en breed gelukt, al vindt Leo 
het jammer dat hij deze duif niet heeft 
zien vallen. Volgens de letters was er 
weinig te zien, want de duif viel als een 
komeet.

Patrick Noorman

Het Spoor is met vakantie. 
Wij komen niet uit op 24/9 en 1/10.

De week daarna op 8/10 zijn we 
er weer.
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

met 326 deelnemers en 3.944 duivenmet 676 deelnemers en 8.750 duiven

1. en 8.  Henk Scheffel, Elburg  2. Team Roording, Eefde  
3. Comb. Vierhout, Nunspeet 4. P.J.H. Pennekamp  5. T. & 
H. van het Ene, Wezep  6. G. van Boven, Wezep  7. Comb. 
Huisman, IJsselmuiden  9. K. Post & Zoon, Kampen  10. 
Combinatie Ebben, Boven-Leeuwen.  

1 Henk Scheffel, Elburg 2. Team Roording, Eefde  3. Erwin 
Greve, Houten  4. Comb. Vierhout, Nunspeet  5. P.J.H. Penne-
kamp, Westervoort  6. T. & H. van het Ende, Wezep  7. G. van 
Boven, Wezep  8. Comb. Huisman, IJsselmuiden  9. J. den 
Hartog en Zoon, Culemborg 10. Comb. Slotboom, Utrecht.

Afd. 8 GOU Grand Prix Sens Afd. 8 GOU Grand Prix Sens Sector 3 Grand Prix SensSector 3 Grand Prix Sens

WINNAAR SECTOR 3 J36 GRAND PRIX SENS: 
HENK SCHEFFEL, ELBURG

De afsluitende vlucht 
van het seizoen met de 
jonge duiven in sec-
tor 3 ging j.l. zaterdag 
vanaf Sens. De kort-
ste afstand zat rond 
de 420 kilometer, de 
verste afstand rond 530 
kilometer. Het verloop 
was goed te noemen 
en daar heeft de wind 
(zuidwest-west) zeker 
bij geholpen. In de kop 
van de uitslag opvallend 

veel duiven op de verdere afstanden. De winnende duif is de NL 
21-1726845, een blauwe doffer van Henk Scheffel uit Elburg. 
Supporter Robert Lokhorst had net gezegd dat er op basis van 
de meldingen binnen 3 minuten een duif moest komen om de 
eerste te spelen toen precies uit de goede hoek ‘de 845’ naar 
beneden schoot en op 14.43.22 uur werd geklokt. Met een 
snelheid van 1.474,005 mpm. blijkt deze duif de snelste te zijn 
van de gehele sector 3 (afdelingen 7, 8 en 9) van 8.750 duiven. 
Met aankomsten op 14.47 – 14.49 – 14.50 – 14.51 (2 x) – 14.52 
en 14.53 uur klasseert Henk zich maar liefst negen keer in de 
eerste 70 van de nationale uitslag en met 24 prijzen van 38 
gezette duiven behoorde hij zonder twijfel tot de uitblinkers op 
deze vlucht! Henk Scheffel behoeft naar mijn idee nauwelijks 
introductie. Hij behoort al jarenlang tot de beste snelheidspelers 
van ons land, behaalde talrijke NPO-overwinningen en is meer-
voudig Generaal Kampioen van zijn Afdeling. Dat laatste is ieder 
jaar het grote doel van Henk. Toen hij zaterdag zoveel vroege 
duiven van Sens klokte bracht dit bij hem in eerste instantie 
het gevoel van opluchting dat de titel van Generaal Kampioen 
Snelheid wederom door hem was behaald. Het ultieme doel 
was bereikt en daar is veel voor gedaan. En als het dan lukt 
geeft dat een onbeschrijfelijk gevoel, ook bij een veel winnaar 
als Henk Scheffel. En dat daar dan ook nog een 1e Nationaal in 
de sector bij komt is de spreekwoordelijke kers op de taart!   

Als ik Henk op maandagmiddag spreek zegt hij: ‘toen ik voor de 
seizoenstart mijn jonge duiven bekeek, was mijn gedachte ‘met 
jullie ga ik dit jaar niet uitblinken’. Ze waren niet mooi glad, ik 
keek er niet mooi op en een aantal trainden niet of nauwelijks. 
Toen ik de duiven die slecht trainden had uitgeselecteerd ging 
het direct een stuk beter en ontwikkelde de koppel zich beter 
en beter en werd het prestatief ook met de jonge duiven een 

prima seizoen. Tijdens de eerste vier korte vitesse vluchten 
met de jongen leek one eye cold roet in het eten te gooien, 
maar ook deze problemen werden overwonnen’. 
Henk startte met de africhting met 75 jonge duiven, waarvan 
er nu nog 50 over zijn.  Ze werden 10 keer zelf opgeleerd, 
de eerste keren hele kleine stukjes, daarna meest Nijkerk 
en een keer naar Soesterberg en Ede. Tijdens de vluchten 
worden de duiven op woensdag afgericht, de laatste keer 
was dit vanaf Soesterberg. De voeding is gelijk aan de oude 
duiven, waarbij aangetekend dat hij een ruime voerder is. Hij 
voert op van licht naar zwaar. Medisch is het plaatje simpel: 
voor de start een geelpil, halverwege het seizoen nogmaals 
een geelpil. Twee keer is er behandeld tegen de koppen. Na 
de vlucht geen ontsmetting maar wel vanaf zaterdagavond 
t/m zondagavond Belgasol in het water. Henk blijft een 
trouw gebruiker van Vlietabo druivensuiker. Hij geeft het op 
donderdag en vrijdagmorgen in het drinkwater. 
De winnende duif ‘de 845’ heeft als vader ‘Jacob’ een 
magistraal vlieger en daarna kweker. Hij is een van de meest 
succesvolle zonen van de absolute stamdoffer ‘Bendner’ 
die toen gekoppeld stond aan ‘de Jonge Bonfire’ van Frans 
Timmermans.  De moeder van ‘de 845’ is ‘Wilma’ van Henri 
& Wilma van der Linde uit Sint Jansklooster. Zij komt uit hun 
topkoppel ‘Max’ x ‘Renate’. Deze combinatie pakt geweldig 
in Elburg. Zo is de 1e Asduif Jong Afdeling 8 van dit jaar ‘de 
915’  een volle broer van ‘de 845’, de winnaar van Sens en 
won ‘de 916’ dit jaar de scootervlucht in de kring. Ook hij 
is een broer van ‘ de 845’!  Zaterdagavond werd er bij de 
club van Henk P.V. ‘De Hoksebergvliegers’ spontaan een 
feestje gevierd en klonk uit vele kelen het Wilhelmus. Super 
verdiend en chapeau voor een groot kampioen!

Gerrit van Eikenhorst      
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

1. Comb. v.d. Nieuwendijk, Barger-Oosterveld. 2. Vrede-
veld-Leemhuis, Coevorden. 3,4,7,8,9. Comb. Kroesen, Eri-
ca. 5. F. Smit, Zwartemeer. 6. Espeldoorn/Dokter, Ter Apel. 
10. C. & G. Koopman, Ermerveen.

WINNAAR S4 J36 VANAF CHÂLONS- CHAMPAGNE: 
COMB. VD NIEUWENDIJK, BARGER-OOSTERVELD

Een eerste vliegen tegen 5421 
duiven op een belangrijke jonge 
duivenvlucht. Het moet een 
droom zijn die uitkomt voor de 
Combinatie v.d. Nieuwendijk 
uit Barger-Oosterveld. Deze 
combinatie bestaat uit vader, 
moeder Anneke en zoon Kees.  

Het begon allemaal ‘vroeger’ 
al bij opa, toen heeft vaders 
het overgenomen en inmiddels 
heeft zoon Kees het stokje 
overgenomen. Uiteraard met de 
nodige 15 jaar ervaring. Kees 
is overigens een jonge gast in 
de sport, met zijn 29 jaar oud. 
Vaders moet noodgedwongen 
rustig aan doen, wegens de ge-
zondheid. Hij zit in een scoot-
mobiel, ‘maar hij houdt alles 
goed in de gaten!’. Kees heeft 
een vriendin en een zoontje van 

twee. Wegens hartklachten is hij afgekeurd, maar heeft daar-
door wel veel tijd voor de duiven. ‘Ik begin meestal om 07.00 
en ben dan tegen 13.00 weer klaar. Ik heb er een halve dagtaak 
aan, maar we zijn er dit seizoen zeker voor beloond’.  
En dat mogen ze wel zeggen, want met 7 duifkampioenen bij 
de eerste 11 in de vereniging, waarvan twee jongen 8 keer mee 
gingen met 8 keer prijs. En 2e onaangewezen en 2e aangewezen 
in het samenspel, mogen ze zeker niet klagen. Daarbovenop 
komt deze overwinningskers op de dikke taart.  

De jonge garde, nu nog een stuk of 70, wordt gehuisvest op 
een zelf getimmerd hok van 12 meter lang, verdeeld over 4 af-
delingen. Ingericht met loketkasten, zitjes en wat plankjes. ‘Het 
is een gezellig hok, waar ze zich prima kunnen vermaken’. Voor 
het hok zitten rennen en in het plafond zit een opening van een 
meter bij een halve meter in het midden.  
De eerste vluchten werden de duiven gemengd ingespeeld, 
daarna werden ze op de deur gespeeld en toen ging het 
aanmerkelijk beter, met kopduiven in het rayon. Ook de rui 
was geen spelbreker in Barger-Oosterveld. Er is verduisterd en 
vanaf de langste dag bijgelicht. Hierbij werd er elke week een 
half uurtje langer bijgelicht, om de vorm erop te krijgen. En dat 
heeft gewerkt. Het resultaat is, dat de meeste jongen nu nog op 
7-8 oude pennen staan.  

In het begin van de week krijgen de duiven Vandenabeele men-
geling van Beyers, de laatste twee dagen wordt daar kweek van 
Beyers aan toegevoegd. Op de dag van inkorven komt daar 
nog extra snoepzaad, hennep en energy mix van Beyers bij. ‘En 
als ze nog wat verder gaan, geef ik extra gepelde zonnebloem-
pitten. In het water doen we vaak Belgasol, ook maken we 
gebruik van Linco om de koppen schoon te houden’.  
Het was kippenvel geblazen, toen de 074, een prachtige blauw 
witpen duivin, met een enorme gang aan kwam zetten. Zo-
als ze altijd doet, knalde ze in 1 rechte lijn naar beneden. ‘We 
wisten dat het een steenvroege moest zijn, dat bleek achteraf 

ook wel’. En dan komt het spannende moment, zal het een 
afdelingsoverwinning worden? De winnares had al een 8e tegen 
1425 duiven gevlogen op Weert, een 1e op Echternach tegen 
965 duiven en daar komt nu, jawel, een 1e tegen 5.421 op 
Châlons-Champagne bij. De afdelingsoverwinning in de pocket! 
‘Als een kind zo blij’.   

Haar ouders zijn beide prestatie duiven en hebben het prima 
gedaan. Aan beide kanten zien we Heremans-Ceusters lijn en 
ook duiven van G.P.H. de Boer. Ook 25% eigen soort met alleen 
maar prestatie duiven, die zich nu uitmonden in deze klasbak! 
Tot op het bot gemotiveerd was ze, want ze had een nieuw 
doffertje. Meerdere malen in de week hing ze zelfs in het gaas 
om bij hem te komen! 
En alsof deze topprestatie nog niet genoeg was, ook de natour 
verliep super. Met onder andere prijs 12, 15 en 32 tegen 9779 
duiven, was er zeker sprake van vorm op de hokken van Kees 
en zijn ouders! 
Dat het een familieaangelegenheid is bij de ‘Nieuwendijkjes’ 
blijkt wel. Prachtig dat ze samen hun best doen, samen beleven 
en zo’n eindresultaat kunnen behalen. Hier gaan we zeker in de 
toekomst meer van horen! 
 
Fabian Wendel

met 277 deelnemers en 3.406 duiven

met 456 deelnemers en 5.421 duiven

Afd. 11Afd. 11

Sector 4 Châlons en ChampagneSector 4 Châlons en Champagne
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met 202 deelnemers met 2851 duivenmet 164 deelnemers en 2330 duiven

1. J.W. van Hintum, Berghem. 2,3,4,5. H. Ulijn & Zn, Berg-
hem. 6,7,8,9. Comb. Van Wanrooij, Geffen. 10. Cor Hane-
graaf, Nuland. 

1,3.  Gebr. Dekker Terneuzen, 2. Comb. Peeman & Schaap 
Hoek, 4. Gebr. van Beveren & Kids Nieuw-Namen, 5. En 
7. Jos Looijer St. Jansteen, 6. A. van Daalen & Zn. St. 
Jansteen, 8. Johnny Thij St. Jansteen, 9. A. Mattens St. 
Jansteen, 10. A. Thij & Zn. Heikant.   

Afdeling 3 Afdeling 3 Afdeling 1 Afdeling 1 

WINNAAR J36 CHÂTEAUDUN
GEBR. DEKKER, TERNEUZEN

WINNAAR J36 ORLÉANS: 
COMBINATIE MANDERS EN ZOON, BEEK EN DONK

De winst op de afslui-
tende wedvlucht voor 
jonge duiven in de 
vorm van De Grand 
Prix der Junioren 
vanuit Châteaudun is 
realiteit geworden voor 
Frederik en Jan-Willem 
Dekker te Terneuzen. 
Na vorige week reeds 
de winst te pakken 
op Pnt. St. Max. (zie 
Spoor nr. 34) was het 
voor de combinatie 

nu bingo op Châteaudun. Voor deze laatste wedvlucht voor 
de jonge duiven waren door 164 deelnemers 2330 duiven 
ingekorfd, welke te Châteaudun om 10.15 uur met een zuid-
westelijke wind gelost konden worden. De broers hadden 60 
duiven ingekorfd waarvan zich er 29 in de punten vlogen. De 
winnende duif met ringnr. NL.2021-2130992 was niet om de 
buien heen gevlogen maar er dwars doorheen getuige haar 
kletsnatte verenkleed. Ze werd geconstateerd om 14.50.54 
op een afstand van 402,039 km. en met een snelheid van 
1457,192 mpm. Het systeem van de broers met betrekking 
tot de verzorging van de jonge garde, hiervoor verwijs ik naar 
het vermelde hieromtrent in het Spoor nr. 34. Hetgeen relevant 
is voor wat betreft deze overwinning is natuurlijk de pedigree 
van de winnende duivin. Om te beginnen had ze de zorg voor 
een jong van ca. 18 dagen. Samen met haar doffer had ze in 
het begin van het seizoen zich een kruk toegeëigend in de ren 
waaronder ze haar nest had gebouwd. Van vaderskant zien 
we in de eerste generatie de Alparsan van Gerard Koopman 
en van moeders kant in eerste generatie de Jazzlyn van het 
inmiddels eigen soort van de gebroeders. Deze overwinning 
deed de broers goed omdat de motivatie de voorbije week 
toch wat minder was, wat was namelijk het geval. Bij het losla-
ten van de duiven misten Frederik en Jan Willem hun favo-
riete duivin genaamd Yasmine 19-7510. Omdat ze al hadden 
opgemerkt dat de roofvogel voorbije week actief was wordt 
aangenomen dat deze duivin ten prooi is gevallen aan deze 
kromsnavel. Zoals reeds in een vorige reportage vermeld blijft 
de combinatie in stand maar gaan de hokken op het ouderlijke 
adres weg. De nieuwe behuizing in Vogelwaarde biedt vol-
doende ruimte om ook daar weer met vol elan de liefhebberij 
voort te zetten. Al met al, mede door deze overwinning een 
geweldige afsluiting van het hele duivengebeuren de laatste 
jaren aan het ouderlijke adres.       

Wout de Vries

Orléans, het klapstuk met de jonge duiven in Afdeling 3. In een 
gezamenlijke lossing met Afdeling 4 (Limburg) als zijnde sector 1B, 
werden 2851 duiven ingekorfd in Oost-Brabant. Met de zuidwes-
telijke wind waren de ogen gericht op de gekende namen in het 
jonge duivenspel die de laatste weken het mooie weer maken. Ze 
waren allemaal op het appèl, maar winnaar werden ze geen van 
allen. Die eer was weggelegd voor een outsider (maar dan wel 
liefhebbers die zich vaker sterk van voren laten zien), te weten 
de Combinatie Manders en zoon uit Beek en Donk. Vader Frans 
en zoon Robert spelen al jaren bijzonder goed op met name de 
midfond. Maar de focus wordt de laatste jaren meer gelegd naar 
de dagfond. Robert heeft de dagelijkse verzorging in handen, want 
Frans kan vanwege zijn hoge leeftijd en fysieke ongemakken niet 
veel meer inbrengen. Deze Orléans zal hun nog lang heugen. Zoals 
verwacht zaten de vroege duiven weer in de streek tussen Geffen 
en Berghem, maar alleen die ene van Frans en Robert, die de snel-
ste van alles was, zit in een heel ander hoek. Robert: “Ik hou van 
duiven die hun eigen plan trekken en zich los maken van de mas-
sa. Ze moeten dan wel goed in orde zijn en de kwaliteit hebben en 
dan komt er nog een beetje geluk 
bij kijken om die afdelingszege te 
boeken.” Daarin had hij volkomen 
gelijk, want de strijd werd uitein-
delijk beslist achter de komma. 
De NL21-4006220 kwam tot 
1497,823mpm terwijl Jan van Hin-
tum uit Berghem zijn duif met een 
snelheid van 1497,194mpm zag 
eindigen. Direct daarachter volgen 
Harry en Johnny Ulijn, eveneens 
uit Berghem met 4 duiven die allen 
1496mpm maken. Zes duiven 
binnen twee meter per minuut van 
elkaar op Orléans is iets wat zelden 
voorgekomen is. Een rondje te 
veel draaien en je bent gezien. De 
NL21-4006220 gaat nu door het 
leven als “Onze Cor” als eerbe-
toon aan Cor Leijtens. Niet alleen vinden we die in de afstamming 
terug, maar Robert heeft bij Cor veel duivenwijsheid opgedaan en 
was er zeer goed mee bevriend. De vader van “Onze Cor” heeft 
in zijn bloedlijnen Hans Broeders, Pierre Mathijs, Cor Leijtens en 
Combinatie Verbree. Moeder is een dochter van de 494van Sjef 
Schellekens, een geweldige vlieger en kleinzoon van de Gebroken 
Vleugel van Koen Minderhoud. Een mengelmoesje dus, maar wel 
van louter toplijnen en –liefhebbers. 

Peter van Zuijlen
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het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

met 221 deelnemers en 3.517 duivenmet 155 deelnemers en 2.266 duiven

1. E. Greve, Houten. 2. 8. 9. J. den Hartog & Zn., Culem-
borg. 3. Combinatie Slotboom, Utrecht. 4. Team Okko & 
Sorin NL, Houten. 5. P. Bambacht, Hellouw. 6. 10. Team 
Hooymans, Wijk en Aalburg. 7. P. van Vliet, Utrecht 

1. R. den Boer, Uithoorn. 2. M. & M. Kramer, Wormer. 3. K. 
Bleeker, St. Pancras. 4. Udo-Duijn, Heiloo. 5. H. la Grouw, 
Amsterdam. 6. T. Rewijk, De Kwakel. 7. C. Engert, Amster-
dam. 8. F. Rodenburg, Uitgeest. 9. A. Kat & Zn., Westzaan. 
10. G. Twaalfhoven, Uitgeest

Afdeling 7 Afdeling 7 Afdeling 6 Afdeling 6 

WINNAAR J36 FONTENAY SUR EURE: 
RON DEN BOER

WINNAAR J36 SENS:
ERWIN GREVE, HOUTEN

“Dit had ik niet echt verwacht”, 
aldus Ron. “Ik heb een moeilijk 
jonge duiven seizoen achter 
de rug. Ik begon met de eerste 
opleervlucht met 80 jongen en 
toen de eerste wedvlucht ge-
speeld was had ik er nog maar 
30 over. Dan is zo’n overwinning 
toch wel een opsteker. Ik ging 
net zitten, zag wat tijden op 
Compulive w.o. die van Roelo-
farendsveen (afstand 10 km), 
daar was gedraaid op 5 voor 3. 
Ik begon te rekenen en kwam 
uit dat mijn eerste duifje hier net 
over 3 moest zijn en inderdaad, 
het was zo. Ik zag haar aan-
komen fladderen, ze had zich 

duidelijk gegeven, ze maakte nog geen eens een sierlijk rondje, 
viel direct op de antenne en binnen. Het is de NL 2021-1066488 
welke komt uit een hele goede midfonddoffer van wijlen John 
van Duren tegen een duifje uit de lijn van het ‘Strikje’ van J. & 
J. Kaman. Wat me aan het opvallen was dat ze met de midfon-
dafstanden steeds bij de eerste op het hok was. Bij thuiskomst 
van de jonge duiven heb ik elektrolyten in het drinkwater en als 
voer een mix van Versele Laga Championmix met Gery Plus, dit 
voer krijgen de duiven ook in het begin van de week, wat later 
alleen maar de Championmix. Als ik de jongen ga voeren zit ik in 
het hok en wat me ook opviel was dat mijn winnend duivinnetje 
steeds dan op mijn knie komt zitten en het voer uit mijn hand 
eet. Elke andere duif die op mijn been wil komen zitten wordt 
verjaagd met hand en tand. Ik denk ook dat ze ‘het’ heeft op mij 
en daarom zo snel wilde thuiskomen, ik had haar daarom ook als 
eerst getekende gezet, was dus een goede beslissing”. Ron zijn 
duifje vloog de 489,836 kilometer met een gemiddelde snelheid 
van 1.478,232 mtr/minuut en haar kloktijd was 15.01.22 uur. Ze 
vloog in de Sector 2 een fraaie 8e plaats en dat in een concours 
van 12.375 duiven. “Ik ben altijd blij als ik met een Sectorale 
vlucht bij de eerste 10 kan spelen, zoals nu gebeurde. De jongen 
zijn verduisterd geweest en worden nu bijgelicht maar dat ga ik 
nu stapsgewijs afbouwen, het jonge duiven seizoen zit er voor 
mij nu echt op. Medisch gezien gebruik ik geen medicijnen, daar 
heb ik echt een hekel aan en probeer ze zo gezond te houden, ze 
krijgen alleen maar de verplichte enting”. In de Fondclub Noord 
Holland werd Ron 1e Oaangewezen op de Dagfond. Al met al 
toch een mooie afsluiting voor Ron! 

Rob Coort

“Het is toch niet te geloven, ik zat buiten na te genieten van 
mijn eerste twee duifjes van de natour. Tevens de eerste 
twee die gemeld waren op Compulive toen er vier duiven 
aankwamen vliegen vanuit de goede richting. Ik floot en een 
ervan viel naar beneden. De andere drie draaiden een rondje 
maar vlogen tenslotte verder. Mijn winnaar is een doffer NL 
2021-1037309 en hij heeft dezelfde moeder als mijn Asduif 
van vorig jaar”. Erwin zijn winnende duif vloog de 445,402 
kilometer met een gemiddelde snelheid van 1.473,215 mtr/
minuut. “Hij zit op jongkies. Ik heb de jonge duiven een keer 
of 6 gelapt, daarna een oefenvluchtje met de duiven van 4 
verenigingen, daarna een regio oefenvlucht en toen kwam de 
eerste wedvlucht….Asse Zellik. Op die vlucht zette ik 31 jon-
ge duiven maar 13 ervan kwamen thuis. Met die 13 speelde 
ik door, ik heb op deze vlucht mijn nog 6 aanwezige jongen 
gezet en dan gebeurt er zoiets en dat als afsluiting van het 
seizoen. Bij thuiskomst de kruidenelixier van Jan Smit in het 
drinkwater en als voer de Champion Plus van Versele Laga. 
Door de week krijgen ze dit ook. Op de dag van inkorven 
in de ochtend en in de middag een handje snoepzaad, al is 
het maar dat ze nog een keer drinken”. Er staan 2 hokken, 
een van die heeft als afmetingen 1,80 x 1,80 mter. Dit kleine 
hok is op het westen gesitueerd en bezit 1 afdeling voor de 
jonge duiven waar 40 jonge duiven de keuzes hebben uit 
een schapje. Tevens hangt er hier ook een ren aan het hok 
en zit de ingang voor de jonge luchtacrobaten boven de ren 
middels een valklep. In de betreffende afdeling heeft Erwin 
een constructie bedacht om zijn jonge duiven te kunnen mo-
tiveren. Deze constructie kan deels uit elkaar gehaald worden 
zodat er ‘donkere’ hoekjes ontstaan waar 
de verliefde jongen zich kunnen verschan-
sen, eventueel voorzien van broedschalen. 
Het samenstellen en koppelen begon op 
16 januari. “Bij het samenstellen van de 
koppels kijk ik naar de afkomst en bouw, 
maar zeer zeker goed tegen goed. Met de 
ogentheorie heb ik niks, alsook niet met 
kleuren. Uiteraard is de afkomst belangrijk 
want ik doe niet aan inteelt, heb er niet de 
ruimte voor. Aan voorkoppelingen doe ik 
niet, de doffers hebben hun eigen bak en 
mijn gevoel is mijn leidraad. De vliegkop-
pels brengen één ronde groot evenals de vermeerderaars”. 
Een goede afsluiting van het seizoen door Erwin. Tevens wil ik 
als correspondent van deze mogelijkheid gebruik maken om 
iedereen te bedanken die mij dit seizoen te woord stond voor 
een verslag, zonder jullie lukt het ons al schrijvers niet dit te 
bewerkstelligen! Duizend maal dank.  
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

met 229 deelnemers en 2445 duivenmet 187 deelnemers met 2065 duiven

1. D. Zandstra, Jubbega. 2,3. J. & S. Timmermans, Donker-
broek. 4. Comb. A.J. Mulder, Makkinga. 5. F.M. van der Meer, 
Harkema. 6. M. Hofstra, Oudehorne. 7. J. Oostra, Gerkes-
klooster. 8. Tj. & J. Elzinga, Harkema. 9. Fokke Jongsma, 
Drachtstercompagnie. 10. J. & S. K. Broos, Drogeham. 

1.Falckenborg-Nijhof Beltrum. 2. M. Dreierink Hengelo. 3. J. 
Doldersum & Zoon Almelo. 4. K. Nijeboer De Pollen 5 en 6. 
Team Nijboer Geesteren. 7. Gerjan Heerkes Beerzerveld 8. 
Comb. Geerling Rijssen. 9. Comb. Oude Lashof Weerselo. 
10. G. Grievink Winterswijk

Afdeling 11Afdeling 11Afdeling 9Afdeling 9

WINNAAR J36 SENS:
FALCKENBORG-NIJHOF BELTRUM

WINNAAR J36 CHÂLONS EN CHAMPAGNE:
D. ZANDSTRA, JUBBEGA

“Een passend slot”, zo 
mogen we de overwinning 
van de combinatie Falcken-
borg-Nijhof op deze laatste 
jonge duivenvlucht vanuit 
Sens wel noemen. Als we de 
uitslagen van de afgelopen 
tijd bekijken waren deze 
heren steevast te vinden 
in de kop van de uitslag 
van hun afdeling 9. Zo ook 
afgelopen zaterdag met deze 

fraaie overwinning. Na om 9.00 uur gelost te zijn met een kalme 
westenwind arriveerde de 2021-1705440 precies om 14.36.32 uur 
op haar thuishok in Beltrum. Deze jonge duivin legde, op Sens, de 
489 km. met een snelheid van 1453.127 m.p.m. als snelste af. Dit 
bovendien met een respectabele voorsprong op nummer twee. De 
combinatie hadden 37 duiven ingekorfd, hiervan behaalden 17 de 
prijzen. Fons had verwacht dat de vroegste duiven in Noord zouden 
zitten. Daarom was hij zeer verrast dat hun duivinnetje juist nu 
zegevierde. Ze werd gespeeld ‘op de deur’, maar had geen vaste 
partner. Toch moet er iets geweest zijn dat haar deed besluiten zo 
snel mogelijk naar haar thuishok te vliegen. Het was trouwens niet 
haar eerste goede klassering. Ook op Heusden-Zolder werd ze ook 
al eens 8e van 8000 duiven. Vader van haar is een echte Fons Nijhof 
doffer. Moeder is rechtstreekse duivin van Gerrit Rotman en die 
vloog vorig jaar nog een 1e van Morlincourt, dit ook van ruim 8000 
duiven. Het besluit van de heren Marco Falckenborg en Fons Nijhof 
een combinatie te vormen is een schot in de roos gebleken. Mede 
door hun drukke werkzaamheden konden hun sportieve ambities 
niet altijd gerealiseerd worden. Dat dit nu wel kan, bewijzen de 
heren bijna elke week. Zo hebben ze samen een prima stam duiven 
opgebouwd met o.a. duiven van Fons zelf, Gebr. Leideman, Eijer-
kamp, Doldersum en Rotman. Wat de medische begeleiding betreft 
wordt indien nodig dierenarts Tony van Oranje ingeschakeld. Hun 
samenwerking is zowel goed als doeltreffend. Er wordt regelmatig 
overlegd over voorbereidingen voor de volgende vluchten. Dat zijn 
in de regel de snelheidsvluchten. Maar in de toekomst kan hier de 
dagfond ook nog bijkomen. En waarom zou dit niet, gezien hun 
focus, niet minder succesvol verlopen. Wat betreft de verzorging 
hebben ze de taken goed verdeeld. Marco neemt de ochtend en de 
avond voor zijn rekening en Fons meestal middags tussen 2 en 5 
uur. Een systeem dat precies past voor de heren. Het bewijs werd 
in 2021 dan ook meermalen bewezen. En ik ben ervan overtuigd 
dat dit in de komende jaren een succesvol vervolg krijgt.

Theo te Pas

Afgelopen zaterdag won Durk met 2 duiven mee de 1e in de 
afdeling op de laatste jonge duivenvlucht van 2021. Het was 
voor hem een zaterdag om nooit te vergeten. De winnende 
duivin werd gespeeld op de deur en ze was dus ook al een 
aantal dagen bij de doffer weg. Na het trainen stond de deur 
steeds een klein stukje op een kier zodat ze elkaar allen even 
konden zien. Mogelijk is dit de reden geweest tot enorme 
motivatie van de winnende duif. De winnende duivin stamt af 
van de duiven van de ‘Golden Boys’ uit Steggerda geeft Durk 
aan, de gebr. Homma. De lijn waar ze uit komt is zoon Ippon 
x lijn Balotelli van Braad de Joode/Eijerkamp. Dit jaar zijn de 
jongen in Jubbega niet verduisterd, waardoor de rui al zicht-
baar werd vandaar alleen dit koppel mee welke nog redelijk in 
de veren zaten. 
Durk geeft aan dat hij duiven-
liefhebber is en dus duiven 
wil thuis zien komen en dan 
vooral deze vluchten. De duiven 
trainen 1 keer per dag in de 
middag. Durk geeft aan zoals 
de tovenaar uit Spier altijd zegt; 
‘Niet veel, maar goeie moet 
je hebben.’ Er is elke week 
contact met Marginus Oosten-
brink om over de duivensport te 
praten. Het medische plaatje is 
de verplichte enting en dan als 
de jongen 6 à 8 weken oud zijn. 
Er is zowel voor geel, orni of 
coli wel alles in huis mocht 
het nodig zijn maar eerder 
wordt er niets verstrekt. Ook 
worden er regelmatig mineralen 
gegeven en er wordt 2 x per 
dag gevoerd, in het begin van de week licht naar wat eiwitrij-
ker toe het einde van de week. Het africhten begint op jonge 
leeftijd gewoon 3 à 4 keer in de mand daarna gewoon bij huis 
los. Daarna begint het rijden met de duiven van 2km opbou-
wend naar 25 km daarna gezamenlijk met de vereniging nog 
wat keren weg. Durk geeft nogmaals aan dat het een dag om 
nooit te vergeten was. Vorig jaar speelde hij ook al een 1e in 
de afdeling en dit kwam volgens hem door het wonderspul 
wat in een klein potje zit… geluk. De winnende duivin zal 
voortaan door het leven gaan als ‘Sabina’, de naam van Durk 
zijn dochter. Durk gunt iedereen het winnen van een eerste 
prijs in groot verband maar geeft wel aan dat hem dit nog niet 
snel zal vervelen.



14  |  HET SPOOR DER KAMPIOENEN

BELEEF HET MEE EN BEZOEK
VRIJDAG DE 24e ONZE WEBSITE
DE GPS-WEBSITE IS NU OOK MOBIEL VRIENDELIJK

Bekijk onze nieuwe website: gps-auctions.com

WEBSITE ONLINE
2 4  S E P T E M B E R  G A AT  O N Z E  N I E U W E



HET SPOOR DER KAMPIOENEN  |  15

DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

Afdeling 5Afdeling 5
Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 J. Nijgh Rijnsburg West 10/8 565,077
2 H. Driebergen Rijnsburg West 56/37 410,778
3 Ton Karper Voorschoten West 15/10 383,552
4 Haasnt vd Eijkel Katwijk West 33/20 372,882
5 H.J.C. Lammerts Hoofddorp Midden 19/10 370,764
6 C. Broekhuisen Gouda Oost 20/12 368,741
7 J.a.m matze Sassenheim Midden 26/16 365,489
8 T.van der Meer Leidschendm West 25/15 358,665
9 P & J v/d Bosch Bergschenhk Midden 38/18 351,848
10 Com W. vd Kooy Voorhout West 30/14 345,371

GROOTMEESTER GRAND PRIX DER JUNIOREN J36 
VAN FONTENAY:  J. NIJGH, RIJNSBURG

Jan Nijgh uit Rijnsburg is nu echt 
zo’n duivenmelker waar je uren naar 
kunt luisteren. Het ene verhaal is nog 
mooier dan het andere. In 1966 kwam 
hij als 10-jarig jochie in de duivens-
port terecht. Hij stond op het voetbal-
veld, waar plots zijn aandacht werd 
gewekt door een hulpeloze pauw-
staart. Jan twijfelde geen seconde 
en bracht het diertje naar huis. Het 

beestje werd verzorgd alsof het zijn eigen kind was en het bleek 
een opening met andere duivenliefhebbers in de buurt. De duif 
kreeg een eigen hokje en al snel ging hij bij andere duivenliefheb-
bers in de buurt kijken. Jan komt nog uit de tijd, dat je in wer-
kelijk iedere straat wel een paar duivenliefhebbers kon vinden. 
Soms heb ik het gevoel, dat ik net een paar jaar te laat geboren 
ben. De duivensport vierde hoogtij en net zoals heel veel jongens 
van zijn leeftijd, rolde hij de duivensport in. Eenmaal besmet met 
het virus, kom je er niet meer vanaf. Stoppen met duiven, is op 
zeker moeilijker dan stoppen met roken. Jan is een duivenmel-
ker en clubman pur sang. In zijn duivenclub P.V. Voorhouter in 
Voorhout, is hij menig uurtje te vinden. Hij zit dan heerlijk op zijn 
praatstoel of luistert aandachtig naar de andere mooie verhalen. 
In Voorhout heerst nog de ouderwetse, gezellige duivencultuur. 
Op moment van lezen twee weken geleden, stond Jan nog even 
12 kg vis te bakken. Diverse clubleden en andere belangstellen-
den hebben heerlijk genoten van dit moment. De oude verhalen 
werden weer opgerakeld en iedereen ging met een goed gevoel 
naar huis. Alhoewel…. Jan ging niet met een goed gevoel naar 
huis. Hij heeft zich die dag ongetwijfeld groot gehouden en niets 
laten merken, maar van binnen was hij zwaar teleurgesteld. Vol 
in de strijd om het jonge duivenkampioenschap, werd er geen 
enkele duif geconstateerd. Wat Jan ook probeerde, hij kreeg zijn 
systeem niet meer aan de praat. Hij voelde zich behoorlijk depri 
en had totaal geen zin meer om zijn duiven in te manden. Op 
zondag was het chagrijn eerder erger geworden, dan minder. In 
zulke gevallen hebben mannen een wijze partner nodig. Jans 
vrouw had deze teleurstelling zo eens aangekeken en adviseer-
de Jan om zijn duiven in ieder geval goed te blijven verzorgen 
en laten trainen. Naarmate de week vorderde, had Jan er nog 
steeds weinig zin in. Op aandringen van zijn vrouw, besloot hij 
toch maar 10 duiven uit zijn nog mooie jonge duivenkolonie te 
pakken. Het fijne gevoel wat je soms hebt als je verlangt naar 

een vlucht, was er bij het inkorven totaal nog niet. Op de dag van 
thuiskomst heerste nog steeds de bittere smaak van de gemiste 
kans van vorige keer. Wat Jan niet kon vermoeden, was dat dit 
een van de mooiste duivendagen van de laatste jaren zou zijn. 
Zijn jongen kwamen prachtig aan en al snel had hij er 8 van de 
10 in de klok. Gelukkig werkte deze nu wel, waardoor niet alleen 
Grootmeester van Zuid-Holland is geworden, maar ook de beste 
Grootmeesterscore Grand Prix Junioren van heel Nederland op 
zijn naam mag schrijven. Iets waar Jan en zijn vrouw enorm blij 
mee en trots op zijn. Wie had dat ooit gedacht?  
 
Jan heeft zijn hok duiven opgebouwd met duiven van Hil-
gersom-Tijssen uit Stompwijk. Helaas is deze combinatie ge-
stopt, na vele jaren in de absolute top gevlogen te hebben. Jan 
heeft tevens goed contact met Koen en zijn neef Wim Minder-
houd uit Westkapelle. Het Minderhoud-soort heeft Jan naar een 
hoger plan gebracht. Dit najaar hoopt Jan er weer op bezoek te 
gaan. Iets waar hij nu al naar uit kijkt. Derde en eveneens laatste 
soort op de hokken, is het Willem de Bruijn-soort via Antoon van 
der Burg uit Bergschenhoek. Zuiver en gekruist zijn dit geweldige 
duiven voor de programmavluchten.  
 
Na de enorme teleurstelling van de vorige keer, is dit resultaat op 
een zeer gewenste plek terechtgekomen.

Patrick Noorman

Het Spoor is met vakantie. 
Wij komen niet uit op 24/9 en 1/10.

De week daarna op 8/10 zijn we 
er weer.

BELEEF HET MEE EN BEZOEK
VRIJDAG DE 24e ONZE WEBSITE
DE GPS-WEBSITE IS NU OOK MOBIEL VRIENDELIJK

Bekijk onze nieuwe website: gps-auctions.com

WEBSITE ONLINE
2 4  S E P T E M B E R  G A AT  O N Z E  N I E U W E
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

Afdeling 1Afdeling 1 Afdeling 2Afdeling 2
Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 J.P. Hengst Zoutelande Afd. 1 12/8 404,803
2 I. den Dekker Breskens Afd. 1 8/5 400,343
3 A. Thijs & Zn Heikant Afd. 1 18/10 384,315
4 A. Mattens St. Jansteen Afd. 1 20/11 324,185
5 Combinatie Pieters Philippine Afd. 1 12/9 322,327
6 Gebr. Scheele Terneuzen Afd. 1 15/7 320,526
7 H. Mookhoek & Zn Breskens Afd. 1 21/11 305,399
8 Jos Looijer St. Jansteen Afd. 1 18/7 301,791
9 M.P. Buijsse Oostburg Afd. 1 20/10 301,629
10 Gebr. Dekker Terneuzen Afd. 1 60/29 284,448

Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 Fr. Hugens Ossendrecht ZUF 9/7 501,37
2 Comb Verhoeven & zn Goirle Union R 12/7 455,128
3 John van Dongen Roosendaal De Blau 35/21 394,725
4 A. van Loon Halsteren ZUF 9/6 376,027
5 Embregts-Theunis Hoeven De Blau 65/37 363,313
6 Comb vd Akker-Heeren St. Willebrord De Blau 10/5 341,846
7 A. Snoeren Kaatsheuvel Union R 16/10 332,013
8 Brouwers/Goossens Lepelstraat ZUF 9/6 330,822
9 Comb Maas-Luijkx Dongen Union R 16/9 328,337
10 J. Antonissen Rucphen De Blau 28/15 296,593

GROOTMEESTER J36 VANAF CHÂTEAUDUN: 
J.P. HENGST TE ZOUTELANDE

GROOTMEESTER J36 VANUIT CHATEAUDUN: 
FR. HUGENS, OSSENDRECHT

Je zal op de afsluitende Grand Prix vlucht der 
Junioren maar als grootmeester de boeken 
ingaan. Dat overkwam Jan Hengst uit Zoutelan-
de jl. zaterdag. Nog even voor de statistiek, er 
waren door 164 Zeeuwse liefhebbers 2330 dui-
ven ingekorfd. Jan had er 12 mee waarvan zich 
er 8 in de prijzen vlogen, hetgeen goed is voor 
een totale hokscore van 404,803 punten. Jan 
is lid bij PV. De Zwaluw te Westkapelle vallende 
onder het samenspel West. Door een school-

vriendje is Jan, alsmede niet te vergeten broer Piet, in 1965 met de 
liefhebberij in aanraking gekomen. Na het verlaten van het ouderlijke 
huis in 1974 zijn beide broers zelfstandig duiven gaan houden. Het 
duivenbestand van Jan bestaat uit 11 koppels oude duiven waar-
mee met de doffers het klassieke weduwschap wordt gevlogen, 5 
weekkoppels en jaarlijks zo’n 30 jonge duiven.  De duiven komen 
in grote lijnen van Willem Minderhoud, Erik Melchior en Adrie Stroo. 
De duiven zijn gehuisvest in een tuinhok met twee afdelingen, een 
voor de weduwnaars en een afdeling voor de jonge duiven en dan 
is er ook nog een ren voor de weduwduivinnen. Behalve de mara-
thonvluchten wordt aan alle disciplines deelgenomen. Het voer is de 
bekende mengeling van Embregts-Theunis, ook vindt de minera-
lenmix van deze firma gretig aftrek bij de duiven van Jan. De duiven 
worden uit de hand gevoerd met dien verstande dat naar de laatste 
vluchten toe wordt opgevoerd. Als bijproducten geeft Jan marien-
distel, perillazaad en hennep, dit alles op advies van de bekende 
voedingsdeskundige Willem Mulder van de firma Matador. Dagelijks 
vers grit en na de vlucht elektrolyten. De jonge duiven worden altijd 
verduisterd tot de langste dag. Tweemaal daags gaan ze los voor de 
training. In het wekelijkse bad zit zuiver water zonder toevoegingen. 
Jan maakt altijd veel werk van het opleren van de jonge duiven, 
ze worden vele malen uit diverse richtingen gelost. Dat doet Jan 
omdat ze als ze voor het eerst de Westerschelde over moeten ze al 
het een en ander hebben meegemaakt. Maar toch ging het dit jaar 
fout. Bij de eerste keer opleren over de Westerschelde bleven er 10 
van de 27 jongen achter. Jan houdt zijn duiven zo dicht mogelijk bij 
de natuur. Na de training mogen zowel de weduwnaars alsmede 
de jonge duiven nog even voor het hok in de tuin zoeken en pikken 
naar believen. Jan hecht daar waarde aan om de simpele reden dat 
de duiven getikt takt zijn naar de tuin te gaan en dat doen ze niet 
voor niets volgens Jan. Hij zorgt er wel voor dat hetgeen ze zoeken 
voor de duiven geen kwaad kan.

Wout de Vries

De laatste weken gaan de jonge duiven als een tierelier bij Frans 
Hugens ( 86 ). Zo ook zaterdag weer bij de afsluitende vlucht 
Chateaudun kwamen ze prima naar huis. Zo won hij de eerste in 
de ZUF ( rayon 1 ) en verder zeven prijzen met negen mee. Zijn 
winnende 21-1263739 is een vetblauwe duivin met een sproe-
tekop. Frans kweekte haar uit een duivin van Willy Vriens en een 
doffer van Rinus de Weert. Vorige week won ze ook al de 1e in het 
rayon van Melun dus het duivinnetje is een echte crack.  Nu was 
haar nestligger ‘740 tweede thuis en zij was ook al vaker vroeg 
thuis. Over de winnares wil Frans wel kwijt dat het een buiten-
gewoon lief duifje is. Komt ook steeds op zijn schouder zitten. 
Zo ook zaterdag toen ze in een klap op de spoetnik neerstreek 
en daarna op de schouder van Frans. Volgens Frans was ze een 
beetje verliefd op een oude doffer die ze op donderdag nog te 
zien kreeg voor inkorven. Ook haar zusje was niet gekoppeld wist 
Frans maar die zat steeds op een schapje van waar ze stiekem 
naar de doffertjes ernaast kon gluren. Als dat geen motivatie is…
De jonge duiven worden dus gescheiden gespeeld maar er is 
geen balans want er zitten zeven doffers en twaalf duivinnen op 
het hok boven de schuur. 
Frans is bepaald een kleine speler want hij 
houdt niet meer dan twaalf koppels door en 
kweekt slechts één ronde jonge. Hij zal een 
hels karwei hebben aan de selectie dit jaar. De 
laatste vijf vluchten stond hij vier keer bij de 
Grootmeesters ( 2e, 3e, 5e en nu 1e ). Daarnaast 
speelde hij nog drie eerste prijzen in het rayon 
met telkens een jonge duif. Qua verzorging 
weinig nieuws onder de zon hoewel Frans wel 
een beetje geheimzinnig deed. Denk dat hij een 
geheimpje heeft dat verder niemand mag weten. 
Zou maar zo kunnen. 
Frans voert de duiven Gerry aPlus en Champion Plus van Versele 
Laga. Hij houdt niet zo van grof voer. Wekelijks zijn er duivenvisi-
tes met Rinus de Weert en Ko van Stel. Beiden hebben jammerlijk 
geen duiven meer maar hebben ze jaren gehad dus gespreksstof 
genoeg. Van Ko heeft Frans trouwens ook goeie duiven zitten. 
Zaterdag met klokken afslaan was het reuze gezellig in het lokaal. 
Drie verenigingen huizen in Calfven waaronder de Welkomstvrien-
den uit Ossendrecht en het was er een drukte. Frans was vooral 
gecharmeerd van de gelukwensen van André van Linden, Putte. 
Het mag gezegd worden. 

Jeffrey Hermans



HET SPOOR DER KAMPIOENEN  |  17

DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

Afdeling 3Afdeling 3 Afdeling 4Afdeling 4
Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 H. Ulijn en Zn Berghem Afd. 3 33/ 21 483,446
2 Leon van Hintum Berghem Afd. 3 16/7 390,34
3 Toon Huijbregts Hapert Afd. 3 8/5 355,68
4 Comb.v.Wanrooij Geffen Afd. 3 104/49 349,498
5 M.J Lourenssen Berghem Afd. 3 34/20 344,815
6 Doorn v Wanrooij Den Dungen Afd. 3 49/28 330,395
7 Cor Hanegraaf Nuland Afd. 3 54/29 329,152
8 Team GPS (Ingrid) Elshout Afd. 3 42/20 316,737
9 W & D Geudens Knegsel Afd. 3 42/28 315,267
10 Laarhoven S. van Son Breugel Afd. 3 9/5 314,867

Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 G. Lindelauf & Zn. Vijlen Afd. 4 22/16 525,036
2 Jo Hendriks & Zn Nijswiller Afd. 4 12/9 524,955
3 R & J Lonussen Mechelen Afd. 4 46/27 341,839
4 L.H.M. Senden Landgraaf Afd. 4 6/5 328,075
5 G. Everts & Zn Heerlen Afd. 4 30/15 308,912
6 H. Hermans Born Afd. 4 30/12 287,166
7 Ph. Baadjou Eijgelshoven Afd. 4 52/26 271,236
8 J. Schnackers Simpelveld Afd. 4 8/5 259,893
9 Comb. Nix Bocholtz Afd. 4 11/6 248,906
10 Gryson-Elsbergen Heerlen Afd. 4 15/7 244,92

GROOTMEESTER J36 ORLÉANS: 
H. ULIJN & ZOON, BERGHEM

GROOTMEESTER J36 ORLÉANS: 
GERARD EN PIET LINDELAUF, VIJLEN

Het klapstuk van de jonge duiven, Orléans 
in afdeling 3. Helaas heeft de vlucht veel 
van haar uitstraling verloren, maar de spe-
cialisten maken zich jaarlijks klaar om toch 
de degens te kruisen en uit te maken wie 
de winnaar wordt en wie het beste weet te 
presteren op deze dag. Met de zuidwes-
tenwind was de verwachting vooraf al dat 
uit de streek Geffen-Berghem spektakel te 
verwachten viel. En dat kwam volledig uit. 
Weliswaar kwam de winnaar uit een ander 
hoek, maar plek 2 tot en met 6 is voor 
Berghem, waaronder vier stuks van Harry 
en Johnny Ulijn. Mede door deze vier 
vroege duiven werden zij dan ook groot-
meester op deze editie van Orléans.

33 matadoren hadden Harry en Johnny ingekorfd en ze werden 
niet teleurgesteld. Tegen 2851 duiven vleugelden ze 21 prij-
zen bij elkaar. De winst zat er net niet in, die was voor Comb. 
Manders & Zn uit Beek en Donk. Het zilver moesten ze laten 
aan plaatsgenoot Jan van Hintum en op minder dan een meter 
per minuut begint het eskader van Vader Harry en zoon Johnny 
aan hun exercitie: 3, 4, 5, 6, 18, 19, 34, 45, 56, 97, 98, 100, etc. 
Zestien duiven 1: 10, zes duiven 1:100. Dat is een uitslag met het 
predicaat: Nadoen! “Ja het is fijn als je ze zo goed krijgt”, vertelt 
een vrolijke Johnny aan de telefoon. “De wind zal mee, maar dan 
moeten ze er ook zijn en dat wat nu echt het geval.” Eigenlijk 
was Laon van 14 Augustus nog beter toen we er zes bij de eerste 
11 in de afdeling hadden en 46 van de 50 duiven prijs speelden.”   
Het zal niemand verwonderen dat ze verduisteren en bijlichten en 
dat de duiven op de deur gespeeld worden. Het is het spel van 
de specialisten en de vorm van de dag maakt uit wie de dienst 
uitmaakt. Dit weekeinde was het de vader-zoon combinatie die 
hun klasse voor de zoveelste keer bewezen. Dat doen ze gro-
tendeels met duiven van hun basislijn van stammoeder Nelleke. 
Daar zijn de laatste jaren duiven van de dagfond toppers AAN 
Keeris ingekruist en dat pakt uitermate goed.  
De taken zijn zo verdeeld dat vader Harry in hoofdzaak verant-
woordelijk is voor de jonge garde en Johnny de oude duiven 
doet. “We doen het samen, maar ieder heeft zijn eigen deel waar 
hij de meeste verantwoording voor heeft.”, vertelt hij me. 

Peter van Zuijlen

Met deze sectorale wedvlucht uit Orléans zit het seizoen van 
de vroege jonge duiven erop. Orléans gaf aan de Limburgse en 
Oost-Brabantse liefhebbers nog een beetje de nostalgie van wel-
eer terug toen Orléans nog in het teken stond van ‘de’ klassieker 
welke in de hele duivenwereld ontzag afdwong. Toen werden 
er nog 120 tot 130 duizend duiven nationaal ingetekend. Onze 
Grootmeester van deze vlucht n.l. Gerard en Piet Lindelauf moch-
ten in het verleden het zoet van een nationale overwinning op 
deze nationale Orléans, de stad van Jeanne d’Arc, al meermaals 
proeven. Zo wonnen ze b.v. in 1995: 2-3-7 nationaal (120.000 
d), in 1999: 1-2-5 nationaal (130.000 d), in 2006: 2-3-4 nationaal 
(30.305 d) en in 2007: 1-9-10 Nationaal (37.604 d). Op de sectora-
le (Sect. 1B) Orléans van deze week blonken ze opnieuw uit door 
Grootmeester te worden met de volgende serie van 16 prijzen: 
14-20-21-22-29-41-99-104-106-112-131-158-178-191-219-235. 
Sectoraal begonnen ze hun serie van 17 prijzen met 41-58-67-68-
83-101 etc. tegen 4.297 duiven. Ze hadden 22 piepers mee waar-
van 15 duivinnen. Acht koppels zaten te broeden. Om ze nog even 
op scherp te zetten was Piet ze enkele dagen voor het inmanden 
nog samen met de jonge duiven welke naar Nanteuil zouden 
gaan, gaan lappen op ca. 35 km. En een dagje na 
Orléans staan ze hun mannetje weer opnieuw en 
dit keer vanaf Nanteuil nareis tegen 5.709 duiven 
provinciaal werd het 10-12-14-17-18-34-36-37-
75-80 etc. en van de 46 die ze inmanden staan 
er hier 32 op de lijst. Verleden week klokten ze de 
zeven snelste duiven op provinciaal Châlons en 
Champagne (2.845 d) en werden hierop tevens 
Grootmeester. Diezelfde dag hadden ze vanaf 
dezelfde losplaats eveneens de snelste duif van de lossing van 
de duiven van de nareis. Het kon niet op. Piet liet weten dat ze na 
deze Orléans en Nanteuil aan de rui kunnen beginnen. Inmiddels 
is er door de jaren heen al heel wat aan het papier van diverse 
duivenbladen toevertrouwd over de sublieme prestaties van dit 
hok der mirakelen. Er gaat haast geen jaar voorbij waar ze zich 
laten gelden door prestaties neer te zetten die hun weerga haast 
niet kennen. En dan te bedenken dat ze het allemaal doen met 
een dezelfde basis duiven welke al tig jaren furore maakt. Vader 
Gerard, inmiddels op weg naar zijn 91ste verjaardag is nog steeds 
betrokken bij de duiven. Hij is nog altijd penningmeester van de 
vereniging P.V. Limburgia te Vijlen en gaat wekelijks mee als de 
duiven de mand in gaan. Voor een gezellig avondje is hij nog altijd 
te vinden. Ze mogen weer op een succesvol jaar terugblikken en 
afsluiten met een Grootmeesterschap.

Marcel Görtzen
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

Afdeling 6Afdeling 6 Afdeling 7Afdeling 7
Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 S.P. Durge Heemskerk Zuid 10/9 545,572
2 A. Kat & Zn. Westzaan Zuid 10/5 404,535
3 J. Duindam Velserbroek Zuid 9/6 359,827
4 D. van Zon Wijdewormer Zuid 10/5 351,404
5 Comb.Kelder/Nauta Landsmeer Zuid 19/11 348,641
6 Van Oostrum/Boddeke Amsterdam Zuid 30/16 324,262
7 Frank Rodenburg Uitgeest Zuid 10/6 322,678
8 v.Leeuwen &v.Grieken Aalsmeer Zuid 43/22 318,65
9 Udo-Duijn Heiloo Noord 15/8 316,025
10 Hans Half Amstelhoek Zuid 24/12 313,175

Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 I. de Lang Soest Noord 16/10 461,618
2 Harold Arisse Tiel Zuid 10/6 447,574
3 Ronald Veenendaal Buurmalsen Zuid 10/7 441,471
4 Fam. Amechtal Almere Noord 14/8 435,092
5 Robin Rigter Eemnes Noord 10/5 413,278
6 Comb. van Zoeren Putten Noord 10/7 389,626
7 P.B. van Vliet Utrecht Zuid 49/28 388,394 
8 H Kaars Almere Noord 10/5 384,232
9 J. den Hartog en Zn. Culemborg Zuid 50/26 370,203
10 Meiko Lin Culemborg Zuid 13/6 354,881

GROOTMEESTER J36 FONTENAY SUR EURE: 
SIMON DURGE, HEEMSKERK

GROOTMEESTER J36 SENS: 
INGRID EN PATRICK DE LANG, SOEST

 “Ze kwamen fantastisch maar ik keek de ver-
keerde kant op dan vanwaar ze normaal moeten 
komen. Mijn eerste duifje zat heel hoog en het 
duurde naar mijn zin vrij lang voordat ze bene-
den was, uiteindelijk landde zij op het dak en 
liep binnen. Het is de NL 2021-1721453 en ze zit 
op eitjes, haar moeder is 6x meegeweest op de 
dagfond en 6x prijs gepakt. De duiven zagen er 
goed uit bij thuiskomst, sommigen gaan nu nog 
mee, mijn eerste duifje houd ik nu thuis”. Bekij-
ken we de uitslag van Zuid dan zien we dat 120 
deelnemers 1.850 jonge duiven bijeenbrachten, 
de duiven van Simon moesten een afstand gaan 

afleggen van 508,993 kilometer. Klokslag 09.30 uur kregen de 
wachtende duiven groenlicht in Fontenay sur Eure, op 15.34.08 
draaide Simon zijn eerste duifje, zij vloog met een gemiddelde 
snelheid van 1.397,822 mtr/minuut. Simon zijn 9e prijsduif werd 
geklokt op 16.02.46 uur en die vloog met een gemiddelde snel-
heid van 1.295,919 mtr/minuut. De 3e getekende heeft gemist, 
kwam te laat. “Dat vond ik wel erg jammer, had misschien wel 
een Clean Sweep kunnen pakken. Bij thuiskomst water met 
honing, dat doe ik altijd en bij 2 nachten mand een ontsmettings-
middel erbij. Als voer kregen ze een mix van ¼ gerst, ½ vliegvoer 
van R. van Tilburg en ¼ Zoontjes. Deze mengeling krijgen ze ook 
door de week, elke dag 1 maal en dan volle bak en dat na de 
training in de middag. Mijn jonge duiven zijn net kippen, over-
dag zitten ze in de ren en in de avond in het nachthok. Ik heb 
mijn jongen heel vaak gelapt, wekenlang 3x per week en ze zijn 
meegeweest met de oefenvlucht. Ik begon met 44 jongen en heb 
er nog 31 over, dat valt dus mee. Ze zijn verduisterd geweest en 
worden nu bijgelicht. Ik heb er nog met een volle vleugel, ande-
ren hebben 2-3 pennen gestoten. Ze kunnen niet gescheiden 
worden. Het gaat al een paar weken goed, vorige week speelde 
ik nog de 1e in de Kring en 11e in de afdeling. Ik ben een paar 
jaar jonge duivenkampioen geweest, hoop dat het nu weer de 
betere kant opgaat en er volgend seizoen weer kan staan. We 
hebben nu nog een jonge duivenvlucht en een natourvlucht 
en dat zit het erop. Bij mijn vereniging PV Heemskerk zal er dit 
weekend nog wel op gedronken worden, niet iedereen wint een 
Grootmeester, toch mooi om dit te winnen. Ik ben er erg blij mee, 
nu naar de laatste vlucht”. Zal het Simon nog gaan lukken, we 
zullen het zien.  

Rob Coort

“Nou dat is voor de 3e keer, je maakt onze dag helemaal goed 
met je belletje Rob”, aldus Ingrid en Patrick. “De vorm zit erop 
en ja we verwachtten weer een mooie uitslag. We hadden een 
paar mensen op bezoek uit onze afdeling toen het hier begon te 
regenen. Via Compulive had ik wat tijden gezien en we bere-
kenden de aankomsttijd van onze duiven en dat klopte precies. 
We pakte onze eerste getekende als 1e en dat is geen wijsheid 
van Ingrid of mij, maar de wijsheid van Sven die de laatste 
weken de getekenden bepaald. De jongen zagen er goed uit bij 
thuiskomst maar wat wil je, ze zijn in een blakende vorm. Onze 
2e duif is een zusje van onze 1e. De winnares NL 2021-1057751 
draagt vanaf nu de naam ‘Olympic Ingrid’. Mede omdat ze zo 
goed is maar ook omdat ze in de top staat van het klassement 
Olympiade duiven Jong”. Bekijken we de uitslag dan zien we 
dat in Noord 85 deelnemers 962 jonge duiven naar de inkorflo-
kalen brachten voor de allerlaatste jonge duivenvlucht van dit 
seizoen. Klokslag 09.00 uur viel het startsein in Sens, de afstand 
voor de duiven van Ingrid en Patrick was 463,962 kilometer. 
Klokslag 14.21.36 uur werd de eerste duif geconstateerd, zij 
vloog met een gemiddelde snelheid van 1.442,061 mtr/minuut. 
De 10e en laatste prijsduif van Ingrid en Patrick, van de 16 die 
zij ingezet hadden, werd geconstateerd op 14.55.25 uur en zij 
vloog met een gemiddelde snelheid van 1.304,859 mtr/minuut. 
Op de uitslag zien we dan ook de volgende prijsvermeldin-
gen: 2e (1e getekende), 4e, 10e, 29e, 53e (3e 
getekende), 58e, 73e, 113e (2e getekende), 
126e en een 172e prijs. “Ons eerste duifje 
is gespeeld op een jong van 15 dagen oud, 
haar zusje die 2e werd op ons hok is gespeeld 
vanaf het schapje. De jongen zijn in aanloop 
naar deze vlucht toe nog 2x gelapt tot 70 kilo-
meter en voor de rest is er 1x daags getraind. 
We hebben ook zwaarder gevoerd gezien de 
langere afstand, ze kregen Vlieg Speciaal en 
een vetrijke mengeling, beiden van de Patagoon. Op de dag 
van inkorven trainden de duiven nog 1,5 uur in de ochtend. Ze 
kregen daarna volle bak van de genoemde mix en mochten 
nog tot 14.00 in bad. Het is altijd te vroeg om te stoppen als 
het goed gaat, we hadden nog heel graag door willen gaan, 
ze hebben vorm en hebben pas 1-2 pennen gestoten. Alles is 
thuis. We mogen terugkijken op een goed seizoen, klein smetje 
was een dagfondvlucht waarop we finaal de plank missloegen. 
Onze winnares is als 3e geëindigd bij de Duifkampioenen Jong 
van de afdeling 7”. 
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

Afdeling 8Afdeling 8 Afdeling 9Afdeling 9
Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 A. Peters Zwolle Noordoost 20/13 453,44
2 Com Ebben Boven-Leeuwen Zuidwest 11/5 425,275
3 H. Steenbergen Elburg Noordwest 7/5 405,369
4 H. Scheffel Elburg Noordwest 38/22 396,856
5 J. Peters Zwolle Noordoost 10/6 383,027
6 C. Walda Zwolle Noordoost 20/11 371,559
7 G. van Boven Wezep Noordwest 10/5 355,369
8 D.G. de Greef Lienden Zuidwest 20/9 345,265
9 W. Geurtz en Zn. Haalderen Zuidoost 10/7 344,843
10 Lotte Eijerkamp Brummen Zuidoost 40/22 340,134

Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 Gebr. Kamerhuis Sibculo Noord 10/8 477,492
2 Co. A.Mulder & zn Markvelde Zuid 17/11 397,772
3 W Doldersum Almelo Noord 28/18 360,358
4 Gerjan Heerkes Beerzerveld Noord 46/27 355,165
5 Team Nijboer Geesteren Noord 21/11 339,611
6 J. Wessels en zn Westerhaar Noord 18/10 326,545
7 G. Grievink Winterswijk Zuid 14/6 326,283
8 G. Wielens St. Isidorushv Zuid 18/14 322,006
9 Comb Blokhuis Borne Noord 10/6 314,148
10 Gerben Fokke Vriezenveen Noord 20/13 312,218

GROOTMEESTER J36 SENS
ALFRED PETERS, ZWOLLE

GROOTMEESTER J36 SENS: 
GEBR. KAMERHUIS, SIBCULO

De laatste titel “Grootmeester” van de jonge 
duiven, afdeling 9, ging dit jaar naar Sibcu-
lo. De Gebr. Kamerhuis sloten hun seizoen 
2021 af met deze titel. Van hun 10 ingezette 
duiven behaalden 8 de uitslag. En dit met een 
puntentotaal van 477.492. De spits werd om 
15.21.37 afgebeten, daarna volgden de aan-
komsten in rap tempo. 15.31.32, 15.32.04, 
15.34.41, 15.39.30, 15.44.03, 15.53.25 en de 
zegetocht werd afgesloten om 15.54.50. De 
gebroeders hadden afgelopen jaar best goede resultaten met 
de jongen. Enkele vroege maar telkens waren er ook duiven die 
telkens later kwamen. Afgelopen zaterdag op Sens was het een 
ander verhaal. Alle tien maakten een mooie uitslag en dit in een 
tijdspanne van iets meer dan een half uur. Meer dan voldoende 
voor het Grootmeesterschap.
Als we het over de Gebr. Kamerhuis hebben dan is dit eigenlijk 
een combinatie van drie personen. Te weten vader Henk (68) 
samen met zijn twee zoons Harald (33) en Herbert (32). De zoons 
waren het die in het verleden met postduiven begonnen bij hun 
ouderhuis. Ze zijn inmiddels zelf uitgevlogen maar hebben hun 
duiven altijd nog bij hun vader Henk. Maar Henk kreeg inmiddels 
ook steeds meer interesse in de hobby van zijn zoons en zodoen-
de ging hij er zich steeds meer mee bemoeien. Hij is inmiddels 
gepensioneerd en heeft derhalve meer vrije tijd en neemt dan ook 
overdag de verzorging van de duiven op zich. Lid zijn ze van de 
p.v. “De Stormvogels” te Sibculo. De Gebroeders waren overigens 
in 2019 nog landelijk nieuws. Ze hadden toen de snelste duif ooit 
van Nederland. Hun “Caballero” behaalde toen op Orléans een 
waanzinnige snelheid van 2387.706 m.p.m. Wat betekende dat 
deze duif maar liefst 143,26 km/uur gemiddeld had gevlogen. Laat 
deze snelheidsrakker momenteel ook nog een van de stamvaders 
zijn op hun hok. De duiven die het echt goed doen bij de gebroe-
ders zijn bijna allemaal nazaten van “Caballero”. Verder bestaat 
hun kolonie voornamelijk uit duiven van Kees Nijeboer uit De Pol-
len. Ook hier zijn veel jonge duiven vermist dit jaar. Maar toch zijn 
ze meer dan tevreden met de 21 die ze hebben overgehouden. 
Een fijn perspectief voor de toekomst. In het begin werden ze ‘op 
de deur’ gespeeld. Maar ze zijn hier mee gestopt toen hun aantal 
kleiner werd. Alles verhuisde naar 1 hok, vanwaar het programma 
werd afgewerkt. En dat er met de afwerking niks mis was bewe-
zen ze op deze laatste jonge duivenvlucht vanuit Sens.

Theo te Pas

Oopnieuw ‘Grootmeester’. Als ik ze na hun succes-
volle seizoen afsluiting bel, verblijven ze een paar 
daagjes in het plaatsje De Lutte in Twente. Daar 
komen ze op adem na een uitstekend seizoen 2021. 
Sportvriend John Meiberg, die wel eens meer hand 
en spandiensten verricht, verzorgt de duiven. Op 
Sens speelde Alfred 20 duiven, waarvan er 13 een 
prijs winnen. Tegen 869 duiven in Regio Noord Oost 
werd het: 1 – 4 – 7 – 8 – 23 – 25 – 45 – 47 – 56 – 149 

– 154 – 171 – 180. Deze duiven werden in een tijdsbestek van 42 
minuten geklokt. Alfred en Judith Peters spelen ieder onder eigen 
naam, maar verzorgen samen hun kolonie duiven. Ze kweekten 125 
jonge duiven, startten met het opleren met 118 jongen en hebben er 
aan het einde van het seizoen nog 68 over. De jongen worden zoveel 
mogelijk ingepast in de kolonie voor volgend jaar. Dat betekent dat 
de selectie van de oude duiven zo mogelijk nog strakker zal zijn. Het 
spel met de jonge duiven is hier eenvoudig. Alles blijft bij elkaar en 
wordt de vrijheid gegeven om te paren, nestjes te bouwen, eieren of 
jongen, het maakt niet uit. Alfred schrijft echter hier niks van op en 
dat betekent dat hij soms ook voor onaangename verrassingen komt 
te staan. Er werd verduisterd van april tot de langste dag en daarna 
tot einde seizoen bijgelicht van 18.00 tot 22.30 uur. In het voortraject 
wordt er licht gevoerd ook al om ze goed te leren luisteren. Als de 
vluchten eraan komen krijgen de duiven voer volgens het schema 
Matador. Bij het spenen wordt er een geelpil opgestoken en gedrup-
peld tegen luis. Verder wordt er naast de enting niks medisch aan ge-
daan. Ook wordt er niet ontsmet na de vlucht. Wel krijgen de duiven 
dinsdag en woensdag DHP Darba in het drinkwater. Zit een duif niet 
lekker dan wordt hij een paar dagen apart gezet. Knapt hij niet op dan 
wordt de duif uitgeselecteerd. De duif die zaterdag de eerste speelt 
‘de 252’ komt uit een doffer van John Meiberg (lijn Carteus) x een 
Heremans/Schaerlaeckens duivin via Leo Timmer. De overige kopdui-
ven hebben heel opvallend 25% Jan Theelen bloed via wijlen Willem 
Knoops in de aderen. Na het overlijden van Willem nam Alfred diens 
hele kolonie duiven over en daar heeft hij bepaald geen spijt van. Ook 
de oude duiven met deze achtergrond presteerden dit jaar met name 
op midfond en dagfond uitstekend met mooie kampioenschappen 
in de afdeling! Bij de jonge duiven werden op diverse niveaus mooie 
eindklasseringen behaald, zoals 3e Kampioen Midfond Jong in Kring 
1 en Regio Noord Oost (Alfred) – 5e en 6e Kampioen Midfond Jong in 
Kring 1 en Regio Noord Oost (Judith) en 7e Kampioen Midfond Jong 
Afdeling (Alfred).  

Gerrit van Eikenhorst                
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DE ODE AAN ORLÉANS 
KLASSIEKER

“De Pyreneeën klassieker”
11 juni 2021
Nationale lossing 
Categorie: Marathon
Sponsor:

“De Kastelen klassieker”
19 juni 2021
Sectorlossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

NATIONALE CONCOURSEN 2021 KALENDER
GRAND 
PRIX 
ST. VINCENT

GRAND 
PRIX 
MIDI FRANCE

Gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
heeft deze vlucht al decennia een 
magische klank!

In het midden (Midi) van Frankrijk zijn er 
vele kastelen en landhuizen. Sectorvlucht 
vanuit: Montluçon (Sector 1), Bourges  
(Sector 2,3) Lorris (Sector 4) 

“De Snelheid klassieker”
26 juni 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
TGV

“De Leeuwenhart klassieker”
3 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Dagfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
ISSOUDUN

BENZINGBENZING

“De Vredesvlucht 
klassieker”
10 juli 2021
Afdelingslossing
Categorie: Midfond
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
RONDOM 
PARIJS

“De Wijnstreek klassieker”
30 juli 2021
Nationale lossing
Categorie: Marathon
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
BERGERAC

“De Talenten klassieker”
28 augustus 2021
Afdelingslossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
NIEUWE 
OOGST 

PRIJZEN: 
Voor iedere Grand Prix ereprijzen die traditie moeten gaan worden.
Gratis luxe prijzen! Speciale luxe prijzen via niveau 9, kolom 19!  Inleg: 1 euro

“De Ode aan Orléans klassieker”
11 september 2021
Sectorlossing
Categorie: Jong
Sponsor:

GRAND 
PRIX 
DER 
JUNIOREN 

‘Train Grande Vitesse’, de TGV dendert 
met hoge snelheid door Frankrijk, 
vandaar zijn bijnaam. 
 
Afdelingsvluchten vanuit:
Fontenay (1), Melun (2,8), Sézanne (3,7), 
Lorris (4), Nanteuil le Haudouin (5,6,9), 
Reims (10,11)

Een nationale lossing voor de dagfond!  
De Blanchetoren, beeldbepalend voor  
Issoudun. Zij waakt majestueus over de 
daken van Issoudun. Gebouwd door  
Richard Leeuwenhart, een kruisvaart- 
strijder en Koning. Hier kruisen de  
dagfondspecialisten hun degens!

De Duif staat symbool voor de vrede.  
In herinnering naar de gebeurtenissen bij 
Charlie Hebdo en De Bataclan wordt deze 
klassieker de verbinding naar de buiten-
wereld. 

Afdelingsvluchten vanuit:
Châteaudun (1,2), Melun (3), Orléans 
(4), Pontoise (5,6), Sens (7,8), Châlons en 
Champagne (9,10,11)

Gelegen in de uitgebreide Wijnstreken van 
Frankrijk is deze afsluitende Grand Prix 
Marathon een klassieker die al jaren op 
de kalender staat! 

De klassieker voor onze Talenten die voor 
het eerst in breed verband met elkaar 
gaan concurreren. Iedereen wil zijn  
nieuwe Oogst hier tonen!

Afdelingsvluchten vanuit: 
Melun (1,2), Lorris (3,4), Pontoise (5,6), 
Nanteuil le Haudouin (7,8,9), Reims 
(10,11)

Velen onder ons verlangen ernaar en  
dromen over de terugkomst van deze 
klassieker.

Sectorvlucht vanuit: 
Châteaudun (1a), Orléans (1b), Fontenay 
(2), Sens (3) Châlons en Champagne (4) 

Afdeling 10Afdeling 10 Afdeling 11Afdeling 11
Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 Wendela Wiersema Appingedam Noord 10/7 545,318
2 Comb Kroesen Erica Zuid 50/33 442,571
3 F. Smit Finsterwolde Noord 8/6 423,97
4 Freek Smit Zwartemeer Zuid 79/54 415,077
5 Comb. vd Nieuwendijk Barger-Oosterv Zuid 30/19 403,333
6 A.J. van der Linden Nieuw Amster. Zuid 30/16 399,047
7 Hilbrands en Zn Finsterwolde Noord 18/10 347,898
8 P.van de Vrie Middelstum Noord 20/9 346,629
9 B.J. Suk Mellies 2e Exloermond Noord 10/5 321,348
10 Vredeveld-Leemhuis Coevorden Zuid 30/15 314,464

Pl Naam Woonplaats Org. Mee/pr Punten

1 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden District 1 10/6 460,975
2 S D Wierstra Hantum District 1 18/12 420,506
3 R. Visser Holwerd District 1 10/7 405,691
4 Mia van Hiel Holwerd District 1 10/7 386,179
5 Meindert Postma Oudwoude District 2 11/8 385,749
6 Henk Douna Donkerbroek District 3 10/5 382,771
7 J. Boersma Sneek District 1 10/7 374,796
8 J. & S. Timmermans Donkerbroek District 3 61/30 353,349
9 Comb Tjitte & Lesley Tietjerk District 1 20/11 330,081
10 EH Brouwer Dokkum District 1 7/5 315,447

GROOTMEESTER AFD. 10 J36 CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE:  W. WIERSEMA, APPINGEDAM

GROOTMEESTER J36 CHÂLONS EN CHAMPAGNE: 
THEO EN MIRJAM BOELENS, LEEUWARDEN

Aan het begin van het seizoen wordt altijd een plan 
gemaakt voor het vliegen met de duiven. Waar willen ze 
zich op richten? Waar leggen ze het accent? Vanouds, ze 
hebben duiven vanaf 1963, doen ze altijd mee aan het pro-
grammaspel: vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven en 
natour. De kansen op de kortere afstanden worden minder, 
vooral nu de ledenaantallen ook afnemen. Daarom hebben 
ze het accent gelegd op de dagfond en het Generale kampioenschap 
over de langere afstanden. Voor dat kampioenschap tellen naast de 
midfond- en dagfondvluchten voor de oude duiven ook de laatste 
vier jonge duivenvluchten. De vlucht van afgelopen zaterdag vanaf 
Châlons-en Champagne (476 km) was de laatste vlucht en ook nog 
een Grand Prix vlucht. Om daar succesvol aan mee te kunnen doen, 
moeten de duiven over een goed verenpak beschikken. Daarom werd 
er half december gekoppeld. De jongen werden direct na het spenen 
door de dierenarts geënt tegen paramyxo, verduisterd tot half juni 
en belicht vanaf eind juli. Op 7 mei werden de jongen voor het eerst 
een eindje weggebracht en daarna nog een achttal keren. Vervolgens 
met de africhtingvluchten van de afdeling. En toen kon op 9 juli met 
de vluchten van de jonge duiven gestart worden. Als voorbereiding 
wordt een geelkuur gegeven en tijdens de vluchten om de paar weken 
afwisselend iets tegen het geel en de luchtwegen. Meestal producten 
van Belgica de Weerd. Ze voeren de jongen met de jonge duivenmen-
geling van Matador, aangevuld met P40-korrel en Tovo bij terugkomst 
en voordat ze op reis gaan. Alles liep dit jaar voorspoedig omdat de 
jonge duiven gezond waren en ook bleven. Na de kortere vluchten zijn 
de geslachten gescheiden en hebben ze de laatste vluchten vóór het 
inmanden gemotiveerd door kistjes en broedschotels op de vloer te 
zetten en ze bij elkaar te laten. Er is in de hele aanloop naar de latere 
vluchten getracht stress momenten te vermijden. Dit pakte voor de 
“222”, die als eerste arriveerde, goed uit: ze werd niet ingemand voor 
Reims en klasseerde zich de twee weken daarna tweemaal voorin de 
uitslag: Venlo 7e van 763 duiven en Châlons 5e van 502 duiven. Het 
is een duifje dat gefokt is uit een koppel waarvan de vader van Ype 
Hemstra komt (Heremans) en de moeder van Tjitte & Lesley (klein-
dochter Diesel). Ook haar nestmaat de “221” vloog top (van 9x inman-
den 8x op de uitslag in samenspelverband) en klasseerde zich als 21e. 
Andere duiven die zich in het snuitje van de uitslag klasseerden waren 
afstammelingen van samenkweek uit hun topduivin “Serena” (moeder 
Olympic Epke) met “Gejo” (asduif dagfond afd.6) van Cees Nagel  en 
“Mitch” (broer Olympic Marjolijn) van Meindert de Jong. Op de foto: 
Theo met de “222”, waarvan de pennenstand nog goed is.

Jurgen Menkhorst

She does it again, de derde keer op rij Grootmeester. En dan 
zeggen ze wel eens, om even in het Engels te blijven: ‘Third 
time’s a charm’. Dat wanneer iets drie keer gebeurd, het geluk 
brengt. Ik weet niet of het met geluk te maken heeft, denk eer-
der met grote klasse van de duiven en talent van de melkster. 
Want om maar met de deur in huis te vallen, Wendela Wierse-
ma pakt in afdeling 10 het 1e onaangewezen kampioenschap, 
1e aangewezen kampioenschap, 1e hokkampioenschap en 2e 
duifkampioen in categorie: Jong. En dan nu dus haar derde 
grootmeester titel op rij. Beter kan niet!  
Op Châlons weet Wendela 7 van de 10 duiven in de punten 
te scoren. Haar eerste duif ging als 1e getekende de mand in. 
Ik heb het over ‘het lieve duivinnetje’, die naast lief zijn, ook 
knoeper hard kan vliegen. Ze pakt voor de vierde maal een 
top 10. Notering in het rayon, nu zelfs een 1e in het Rayon en 
een 2e in heel Noord tegen 1068 duiven! Voor de vergeetach-
tigen: dit duivinnetje komt uit Wim Huisman x Tom van Gaver. 
Ook zusje Elianne mogen we niet vergeten! Want zij draait ook 
weer subliem, met maar drie duifjes mee. Zij pakt een 8e in 
heel Noord! Deze duif komt uit twee duiven van Wim Huisman. 
Ze is een kleinkind van ‘Miss Sens’, die enorm goed gevlo-
gen heeft en inmiddels verhuisd is naar de hokken van Pieter 
Veenstra. En haar moeder is overigens al moeder van meerdere 
goeie duiven, met onder andere tweemaal een 1e in het rayon. 
Hierachter zit ook Poortvliet lijnen. En om het feest compleet te 
maken: Elianne wordt 2e onaangewezen, krap achter grote zus 
aan en pakt het 4e hokkampioenschap! Nog een leuke anekdo-
te: Wendela haalt altijd alle duiven op, of laat ze halen. Naast 
veel talentvolle duiven, huizen er ook wel eens wat jongen die 
het wat moeilijker hebben. Zo ook de 188, alias ‘de Boete-duif’. 
Na trainingsvlucht Gendringen, bleef hij achter en zat hij op 
vakantie in Staphorst. Meteen werd de duif gehaald en kreeg 
na enkele weken Gennep als nieuwe missie. ‘Ondanks dat ik 
niet vaak wat hoor van mijn vermiste duiven, kreeg ik wederom 
een melding van mijn 188’. Ditmaal zat hij in Elim. En geduldig 
als Wendela was, stapte ze die avond meteen weer in de auto 
om deze duif op te halen. Drie keer raden waarom deze duif 
‘de Boete-duif’ heet? Twee week later lag er netjes een boete 
op de deurmat van de auto rit naar Elim. Deze winter weer een 
verkoop op PIPA om het te financieren? Als u goeie duiven wilt 
voor de jonge duiven vluchten, dan weet u ze te vinden. Dat 
heeft ze nu wel ruimschoots bewezen!

Fabian Wendel

NL20-1325331 - KOOP  2
SISTER SENNA

Dochter van topkweker ‘De Topper’ en 
zus van NL16-120 ‘Senna’:

3. NPO Pithiviers – 6.699 d.
7. NPO Chateaudun – 3.543 d.

15. NPO Gien – 5.532 d. 
21. NPO Bourges – 3.380 d. 

 64. NPO Bourges – 2.824 d.

Orig. Hans Hak, Maurik

NL20-1325332 – KOOP 3 
BROTHER SENNA

Zoon van topkweker ‘De Topper’ en 
broer van NL16-120 ‘Senna’:

3. NPO Pithiviers – 6.699 d.
7. NPO Chateaudun – 3.543 d.

15. NPO Gien – 5.532 d. 
21. NPO Bourges – 3.380 d. 

 64. NPO Bourges – 2.824 d.

Orig. Hans Hak, Maurik

NL20-1325333 – KOOP 4
KLD. NEW HARRY
Kld. van ‘New Harry’, winnaar van:

1. Niergnies - 14.737 d.
1. Pont St. Maxence - 12.894 d.

 
Kld. van ‘Yolanthe’, winnaar van:
1. NU Bourges – 14.226 d.

 1. NPO Gien – 9.395 d.        

Orig. Hans Hak, Maurik

AFLOPEND: 18 SEPTEMBER 2021
BEZOEK: WWW.EPW-EU.COM

De All-Round specialist uit Maurik
Hans Hak, een 51-jarige zelfstandige bouwvakker uit Maurik, vlakbij de stad Utrecht, 
is al jaren een fantastische allround liefhebber op vluchten van 100 tot 700 km. Hans 
is winnaar van vele NPO vluchten boven 500 km en is winnaar van Provinciale en 
Nationale Asduiven NPO en WHZB. De oude basis van zijn stam waren de duiven uit 
de lijn van de ‘Rode Vos’ van de Gebroeders Janssen.

Uitstekende vliegresultaten met afstammelingen van ‘Henky 97’ en ‘Home Alone’
In 2005 nam hij contact op met de bekende combinatie Braad – De Joode uit 
Woudrichem en haalde hij daar zijn eerste duiven. Deze duiven kwamen van de 
allerbeste duiven zoals ‘Henky 97’ en ‘Home Alone’. NL05-677 ‘Kleindochter Home 
Alone’ werd de eerste stamduivin van Hans Hak en bracht vele NPO winnaars en 
Asduiven. Het meest opvallende kenmerk van zijn duiven waren de topresultaten met 
warm weer en tegenwind! NL16-1342102 ‘Yolanthe’ is één van hun beste nazaten. 
In 2017 was deze duivin 0,5 meter sneller dan ‘Baron Harry’ van Jan Hooymans op 
Bourges. Ze won een 1e prijs tegen 14.322 duiven in de Noordelijke Unie. ‘Yolanthe’ 
won enkele weken eerder al 1. NPO Gien tegen 8.339 duiven. Jan Hooymans 
was zo onder de indruk van de resultaten van deze superduif, dat hij meteen de 
onderhandelingen startte om haar over te plaatsen naar Kerkdriel. Momenteel 
verblijft ‘Yolanthe’ op de kweekhokken van Jan Hooymans.

Een volledige ronde Hans Hak-duiven: nu te koop op www.epw-eu.com!
In 2021 blonk Hans uit op de eendaagse fondvluchten en won hij onder 
andere 2. Vierzon tegen 1.062 duiven (577 km.), 6. Salbris tegen 1.251 duiven 
(559 km.), 11. Chalons & Champagne tegen 2.669 duiven (343 km.), etc. 
 
In deze veiling bieden we een volledige ronde Hans Hak-duiven aan, waaronder een 
rechtstreekse zoon van ‘New Harry’ die in eigendom was van Hans Hak.

EUROPEAN PIGEON WEBSITE PRESENTEERT:

HANS HAK, MAURIK (NL)
NU ONLINE!

BEZOEK: WWW.EPW-EU.COM

Origineel Jan Hooymans, Kerkdriel

Zoon van supersterren 
‘New Harry’ en ‘Yolanthe’! 

NL17-1411274 – KOOP 1
GOLDEN HARRY

‘New Harry’ is winnaar van: 
1. Niergnies - 14.737 d.
1. Pont St. Maxence - 12.894 d.
1. Melun - 1.046 d.
9. Troyes NPO - 6.390 d.
38. Blois - 6.613 d.
84. St. Quentin - 1.892 d.

‘Yolanthe’ is winnaar van:
1. NU Bourges – 14.226 d.
1. NPO Gien – 9.395 d.
1. NPO Bourges – 4.738 d.
1. Asse Zellik – 2.145 d.
1. Feluy – 1.989 d.
7. St. Quentin - 2.346 d.
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