
 De Week van Arjan en zijn duiven 
 
2004 

week 51 - 53  2004 
 
Zo in deze weken weer veel gedaan. Ten eerste de internetpagina qua kwekers bijgewerkt. Nu 
staan alle doffers 
en duivinnen wat overzichtelijker op aparte pagina's. Verder zijn de kwekers op 2de kerstdag 
gekoppeld.  
Volgens de kweekmanager ging alles zeer voorspoedig. Nu, na 3 dagen kunnen alle koppels los, 
maar worden 
de koppels per toerbeurt losgelaten om de kans op bevruchting te verhogen. Het is nog al druk in 
het hok met  
al die koppels die aan het jagen zijn. We hebben dus geen koppels moeten overkoppelen. Als de 
eieren gelegd zijn, 
zal ik de koppels op internet gaan zetten. het ziet er allemaal erg goed uit. 
De voorbereiding tot koppeling is standaard. Elke week wordt de klok voor het licht in het 
kweekhok met een  
kwartier verlengd. Hiermee wordt 6 weken voor de koppeling begonnen. Verder wordt de voeding 
2 maanden 
voor de koppeling teruggebracht tot zuivering. 1 week voor de koppeling wordt er een beetje 
opgevoerd met 
gewoon voer. Dit is de enige voorbereiding die de kwekers krijgen. 
 
Op het laatste moment heb ik nog een duivin toegevoegd. Een duivin welke rechtstreeks bij 
Vertelman en Zn  
vandaan komt uit een doffer uit het superkoppel van Cas van der Graaf en een duivin uit de 
Kleine Orhan van de 
Gebr. Brugemann. We wachten af...... 
 
Op het vlieghok staan de vliegers inmiddels op zuivering. Dit houd ik nog een aantal weken vol. 
Ongeveer een 
aantal weken voor de koppeling zal ik het voer wat zwaarder worden, maar dat is pas tegen begin 
maart. 
 
Verder worden het drukke weken. As 2 januari 2005 de verkoop van de duiven van wijlen Jan 
Lotterman. Als 
U nog wat snelheid zoekt of iets voor de dagfond dan denk ik dat u wel terecht kan. Jan had 
topduiven en had een  
zeer goede neus voor toppertjes. Verkoop vindt plaats in het clublokaal van PV Zaanstreek Noord 
in Wormerveer.  
Aanvang 1500 uur. Dan een week later de tentoonstelling van onze vereniging.  
Verder ben ik nog bezig met een website en een verbouwing van de Ronde van Noord-Holland 
website. 
 
In ieder geval wens ik één ieder vanaf deze plaats een goed en vooral gezond 2005 en dat jullie 
maar net achter 
mij mogen zitten op de grote vluchten !. 
 
week 49 en 50  2004 
 
In deze weken de definitieve koppeling gemaakt voor de kwekers. Ik denk dat ik weer enkele 
verassende koppels 
heb samengesteld. Ik print alle stambomen uit. Verder heb ik alle kwekers toch wel recentelijk in 
mijn handen gehad. 
Ook heb ik een lijstje met daarop de eigenschappen van die kwekers. Dus lichaamsbouw, kleur 
ogen, algemene 
indrukken e.d. Dan leg ik de stambomen zo neer dat de doffers en duivinnen op een rij liggen en 
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zo dat ik de 
ouders van elke duif kan zien.  
Ook heb ik een lijstje hoe de duiven vroeger gekoppeld zijn geweest. Want ik ga van het 
standpunt uit dat alle 
duiven steeds een andere partner krijgen. Op deze manier hoop ik eerder te weten waar de 
kweekwaarde echt zit. 
Want als 1 koppel bruikbare jongen geeft, kan het aan de doffer of aan de duivin of aan de 
chemie tussen beide  
liggen. Door om te koppelen weet je dat veel eerder. Zo heb ik een duivin die reeds met zes 
verschillende doffers 
bruikbare duiven heeft gegeven.  
Maar even op de koppeling terug te komen... ik zoek dan voor elke doffer een passende duivin... 
ik schrijf deze koppeling 
op en zo ga ik door totdat alle koppels klaar zijn. Dan leg ik alles weer in de begin situatie en doe 
hetzelfde, maar 
dan zoek ik voor elke duivin een doffer. Dit schrijf ik wederom op en vergelijk de resultaten. Dan 
bepaal ik welke koppels het  
worden. Natuurlijk diegene die overeenkomen worden gekozen en dan de overige inzichten. Deze 
lijst gaat naar 
de kweekmanager. Mijn vader bepaalt dan de indeling van de broedhokken. Gelukkig is het 
kweekhok gescheiden 
in 2 afdelingen, zodat hij ook bepaalde ex-partners uit elkaar kan koppelen in dus verschillende 
afdelingen.  
Kan iets helemaal niet, of voorziet hij problemen dan koppelen we gewoon over. Verder koppelen 
we ook over als 
er binnen 48 uur geen overeenstemming is tussen doffer en duivin. Is het slechts 1 koppel, dan 
wisselen we de  
doffer of duivin met een reserve partner.  Ik ben van mening dat een koppel snel 
overeenstemming moet vinden. 
 
Dan komen de vliegers in deze donkere weken weinig los. Wel probeer ik regelmatig een bad te 
geven op het hok. 
Vooral nu, wanneer de dons toch nog regelmatig moet gaan vallen. Ook sla ik de voederbeurt 
regelmatig over of geef 
ze alleen zuivering. Toch zien ze er fantastisch uit ondanks of dankzij deze verzorging. 
De jonge doffers zitten nu een aantal weken op het toekomstige dofferhok en veroveren 
langzaam hun broedhokken.  
 
 
week 47 en 48  2004 
 
In deze weken gebeurt er vrij weinig op het hok. Ik heb voor de tweede keer de koppels voor het 
kweekhok 
samengesteld. Ik zal binnenkort de koppels even op papier zetten. Wel vind ik dat er mooie 
mogelijkheden  
zijn om weer wat bruikbare duiven te kweken.  
Ook heb ik mijn vliegers gescheiden. Dit werd tijd want de duivinnen begonnen weer nestdrang te 
vertonen. 
 
Ook probeer ik zo veel mogelijk de duiven los te laten. Dit valt niet mee, daar door de week hier 
geen tijd voor is.  
 
Verder hebben wij een groot kampioen verloren bij ons in de Afdeling en Vereniging. Jan 
Lotterman is tijdens het  
feestvieren op de Noordhollandse kampioenendag overleden. Als groot kampioen tussen andere 
kampioenen  vond 
hij zijn Waterloo. Ik zelf herdenk Jan als een groot verhalenverteller en een zeer aardig man en 
als een kunstenaar 
met duiven.  
Zo zie je elk jaar weer dit jaar helemaal : Geniet van het leven en van elk dag.! 

Page 2 of 19De week van Arjan

29-12-2009http://www.van-gent.com/nl/week/week2004.htm

http://www.van-gent.com/nl/week/week2004.htm


 
week 44-46  2004 
  
Laten we maar beginnen met de Donker film. Dit was weer top. Ik blijf het knap vinden dat deze 
man 
nog steeds met 8mm film door Nederland blijft sjouwen. Hij gaat wel over op video/DVD maar 
dan moet 
hij wel leren editen op een PC. Maar de kwaliteit van de filmer blijft top... 
Verder ben ik naar Kassel geweest afgelopen weekeinde. Dat is inderdaad een super grote beurs. 
Tevens 
zie je gelijk de peilers van de Duitse duivensport. Medicijnen op allerlei gebied en duiven die tot 
600 km spelen. 
er is maar een erg klein deel van de Duitsers die boven de 600 km spelen. Dus van de uitgestalde 
duiven, welke 
je daar kan kopen is 99,9 % maximaal dagfond. Ik heb alleen op de stand van Eijerkamp 
overnachtduiven  
gezien. Verder barst het er van de medicamentenstands. Ik vind dat in Nederland al veel, maar 
daar in het 
diepe Duitsland is dat nog veel meer. Verder Duitse hokkenbouwers gezien die een hok hadden 
van 5 meter voor 
"slechts" 1670 euro. Verder voor de Duitse markt veel kunstkorrels, want zonder deze kan je niet 
hard vliegen (??!!) 
Naast dus 4 grote hallen met duivenbenodigdheden was er nog 1 hal ingericht als Biergarten met 
heus  
Duits Orkest met leuke te harde Duitse reutel muziek.  
 
Op eigen hok gaat alles door. De vliegduiven komen nu redelijk door de rui heen en de jongen 
zijn er reeds 
doorheen. De 3 late jongen die ik over heb die vliegen rond het huis en ontwikkelen zich goed. 
Als ik even 
tijd heb, zal ik de pagina verder gaan updaten voor 2005.  
 
week 42+43  2004 
  
De weken vliegen om. De duiven ruien en gaan er weer beter uitzien. Deze week ga ik alle jongen 
weer 
eens in de handen nemen. Bij dit soort sessie controleer ik ze op de volgende zaken : 
Stand van de rui, inclusief de donsrui 
conditie 
conditie van de nieuwe pluimen 
bouw 
ogen 
geslacht 
 
Ik noteer zaken op een kladblok en hiermee ga ik weer achter de computer zitten. Als het zinvolle 
zaken zijn, worden deze opgenomen bij de andere gegevens van de desbetreffende duif. 
 
A.s. Vrijdag naar de Donker-film in Alkmaar. Dit zijn vaste bezoeken in het stille seizoen. Begin 
November 
ga ik naar Kassel, Duitsland. Daar vindt ook een grote duivenbeurs happening plaats. Tevens ga 
ik de 
website weer updaten, zowel de UK als de NL versie. 
 
In deze dagen sla ik de voederbeurt wel eens over. De duiven kunnen hier wel tegen en worden 
op deze 
manier uit hun ritme gehaald en dus gestimuleerd om te ruien. Ik kan ze niet elke dag loslaten, 
dus vandaar 
deze methode.  
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week 41  2004 
  
Deze week het weduwnaarshok schoongemaakt. Onder de roosters alles weer schoon, de nesten 
weggehaald en de broedhokken op half gezet. De duiven zitten nog wel bij elkaar. ZO rond begin  
November zal ik alles gaan scheiden. De vliegers worden toch pas zo rond 1/2 maart gekoppeld.  
Om nu reeds alles te gaan scheiden vind ik wat lang en overdreven. Het is altijd een klusje van 
ongeveer een 45 minuten om alles schoon te maken, roosters van de vloer, de kranten met  
stront in de groene kliko, de roosters weer terug nadat er weer kranten onder gegaan zijn. 
Over de kranten gaat dan Anti-coccidiose van Natural en dan moet alles er weer tegen kunnen. 
De broedhokken worden helemaal uitgekrabd en uitgezogen. De duiven zitten buiten en ik doe 
alles met een masker op. Dit scheelt mij veel ellende.... ik heb namelijk last van Asmatische  
Bronchitus, was dus inhoud dat ik ook last heb van huismijt en stofmijt, allergisch ben voor 
katten en  
honden dat soort dingen. Elke dag het hok schoonmaken was voor mij een grote crime, elke dag 
last van  
het stof wat je los krabt. Nu gaat alles stukken beter, alles ligt onder de roosters en ongeveer 2 
tot 
3 keer per jaar maak ik alles schoon. De broedhokken ongeveer 1x per week. 
Met mijn gezondheid gaat het een stuk beter en ik merk in ieder geval aan slechte hokken dat er 
te  
weinig zuurstof in zit. Dan vlucht ik naar buiten en vertel de liefhebber dat het hok niet top is. 
 
Ook heb ik de eerste koppeling van de kwekers op papier gezet en ik moet zeggen er komen 
mooie 
koppels uit. Elke keer is het weer een feest om te koppelen en weer te koppelen totdat je de  
goede koppeling gevonden hebt, volgens je eigen gevoel. 
 
Ik kijk eigenlijk nergens naar als ik koppel, althans niet naar ogentheorieën, vleugeltheorieën e.d. 
 
Doffers en duivinnen krijgen elk jaar een andere partner en als ik weet dat bij andere liefhebbers 
sommige koppelingen goed werken, dan probeer ik dat ook. Bij duiven waar ik niets van weet qua
kweken, probeer ik in stambomen te kweken naar een bepaalde duif toe. Bijv. weet ik dat de 
koppeling 
Black Giant x Miss Bazooka toppers geeft tot achterkleinkinderen aan toe. Nu heb ik een koppel 
gezet 
dat weer terugkweekt naar die koppeling. Ook zet ik de 97-728 duivin op een doffer waar ik reeds 
meerdere 
bruikbare duiven uit gehaald heb. Deze duivin kan je mijn stamduivin noemen. Met verschillende 
doffers heeft  
ze reeds 6 duiven gegeven welke meer dan 4 3 prijzen op de overnacht gehaald hebben, of 
minimaal 2 of meer 
prijzen 1 op 15 tot 1 op 20 gehaald hebben.  
 
Ook heb ik weer eens de jongen in mijn handen gehad en ik ben tevreden. De meeste zijn door of 
bijna door de  
rui en zien er wat mij betreft top uit. Van sommige heb ik grote verwachtingen.  
 
   
week 40  2004 
  
Zoals jullie weten is mijn vader de "kweekmanager"of te wel de "breedingloftmanager". Dit 
weekend 
weer eens bij de kwekers wezen kijken en het zal jullie niet verbazen dat de kwekers in de rui 
zijn. 
Deze week had mijn vader net weer twee doffers tussen de duivinnen ontdekt. NU mag ik wel 
hopen 
dat dit nu over is, want ik heb nu 13 duivinnen voor 16 doffers... dit is natuurlijk niet wenselijk 
maar 
wat doen we eraan. Ik heb nog gevraagd wat hij precies gevoerd had, maar daar lag het dus ook 
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niet 
aan.... het zijn nu eenmaal doffers.. NU heb ik nog een laat jong van Theo Streefkerk en dat lijkt 
een  
duivin te worden, dus dan zijn er nog twee doffers over. Ik gooi er liever trouwens twee doffers 
uit, dan  
dat ik 2 duivinnen erbij zoek.. want overbevolking op het kweekhok, daar zit ik niet op te 
wachten. Vooral 
de bevruchting van de eerste ronde verloopt slechter als het hok te vol is... de doffers zitten 
elkaar dan 
telkens op de huid bij de paringen... In de latere ronden loopt dit wel weer OK, maar ik wil graag 
twee 
volle ronden kweken voor mijzelf. Dus dan heb ik weer een leuk klusje.... de koppeling en wie 
hou ik over... 
Dit jaar heb ik een grote wisseling doorgevoerd op het kweekhok. Bij Eijerkamp heb ik totaal 10 
duiven 
gehaald dit jaar. 6 ervan zitten op het kweekhok. Daarnaast heb ik twee jongen bijgeplaatst van 
Cor  
Schermer uit Limmen. Cor vliegt al jaren zeer hoge prijspercentages en ik heb zijn site gemaakt 
dus... 
Verder heb ik afgelopen najaar 2 Ravelli Ramakers duiven (een koppel) gekocht en deze hebben 
bij  
Jeroen Dekker gezeten en zijn nu naar het kweekhok gekomen. Plus heb ik nog twee duiven van  
Hans van der Sluis uit zijn Black Giant duivin toegevoegd. Dus dat zijn totaal 12 duiven erbij.  
Dan nog het koppel van der Wegen duiven waar ik het de vorige week over had, dus dat gaat 
lekker. 
De late jongen in het vlieghok gaan deze week naar de jonge duivenafdeling. Dan kan ik het 
weduwnaarshok 
schoonmaken en de weduwnaars van de nesten ontdoen en de broedhokken op half zetten.   
Ik wil deze jongen nog uitwennen, dus het weer moet even meehelpen. 
Het kan dus zijn dat u in de komende weken nog een doffer op www.pigeonhall.com van mij kan 
tegenkomen. 
 
week 35-39  2004 
  
Zo ik weer even tijd om wat te schrijven. Ik schrok er zelf ook van. Maar een vakantie van 2 
weken  
en zeer drukke tijden op mijn werk zijn de oorzaak van het even verzaken van deze teksten. 
Nou zijn er nou niet echt veel duivenzaken gepasseerd maar toch. 
Ik heb de selectie doorgevoerd op het vlieghok tot 19 om 19, dus nog twee koppels spare. Dit 
voor eventuele winterverliezen of voor een eventuele geslachtswisseling. 
Verder heb ik voor het kweekhok nog twee van der Wegen / Ponderosa duiven op de kop 
getikt. Deze twee van 2002 bevallen mij tot nu toe prima. Ze ruien lekker door, dus dat gaat 
goed. 
Het jonge duivenhok heb ik voor mijn vakantie nog schoongemaakt. Het werd tijd, want de 
stront kwam op sommige plaatsen boven de roosters uit. 
De kwekers zitten inmiddels gescheiden en deze ruien als gekken. Veel bad en snoepzaad met  
onkruidzaad doet wonderen. De jonge duiven daar ontwikkelen zich goed. 
 
De jongen op het vlieghok zijn uit. Uit Power Boy komt een bont duivinnetje, uit Big Red Boy x 
Alexis 
(half broer x half zus) zijn twee mooie rode duifjes gekomen. Uit de Merel x 795 een zwarte en 
een  
kras witpen.  
 
Ook ben ik nog naar de Dutch Open geweest in Zutphen. Ik vond dat alles uitermate goed 
georganiseerd 
was, behalve het volgen van het vallen van de duiven buiten de tent. Daar kan nog enige 
verbetering in  
gebracht worden en dan natuurlijk aan de rui van de duiven, maar daar zal wel over na worden 
gedacht.. 
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Mijn gesponsorde duif, ik heb duiven gesponsord bij Grada Overbeeke, werd 199e, dus toch nog 
een  
eigen geldje... net als bij de Staatsloterij...  
 
De laatste 2 weken ben ik op vakantie geweest naar Portugal. Vanuit de Algarve langs de 
Spaanse grens 
naar boven en via Braga (waar ken ik dat van...) langs de kust via Porto, Lissabon, Obidos weer 
naar de  
Algarve. Veel mooi weer, en heel veel gezien. Ook veel duivenhokken gezien van duivensporters 
en duiven- 
liefhebbers. Hiermee probeer ik het verschil aan te geven tussen diegene die met de duiven 
sporten en  
diegene die alleen maar duiven rondom huis hebben vliegen. Ik heb vele koppels gezien met 
relatief veel 
meer witte duiven ertussen dan hier in Nederland. Ook buiten de Algarve en veel meer richten 
binnenland 
ook veel duivenhokken. Van paleizen tot aan vervallen schroothopen. IK heb mij met andere 
woorden enorm 
vermaakt. 
 
NU weer terug naar de realiteit van deze weken. Overal weer internet verkopen. A.s. vrijdag de 
nacht voor het KWF 
in Haarlemmerliede. Laten we hopen dat de bonnen en late jongen weer een groot bedrag op 
zullen brengen  
voor het KWF. 
 
week 33+34  2004 
  
In deze weken is de rust weergekeerd op het vlieghok. Ik heb de site qua uitslagen bijgewerkt 
en verder is het vooral rust en ruien. Op het kweekhok gaat de selectie zijn tol eisen voor enkele 
duiven.  
De nieuwe aanwinsten beginnen lekker te ruien, als ook de andere nog aanwezige duiven. 
De vliegers zitten inmiddels op eieren. Van deze eieren laat ik er een aantal uitkomen om te 
kijken of er iets tussen zit. Van één koppel wil ik de kinderen gaan bewaren voor het kweekhok. 
Deze jongen komen uit halfbroer x halfzus met als gemene deler de 97-728... en duivin die  
met meerdere doffers goede jongen heeft gegeven. Haar jongen doen het goed, dus nu kijken 
hoe haar afstammelingen het doen.... 
Verder heb ik dit weekend het duivinnenhok winterklaar gemaakt. In de komende weken zullen 
ook het jonge duivenhok en het weduwnaarshok aan de beurt komen. In het jonge duivenhok 
zal ook de eerste selectie plaatsvinden.  
 
week 32  2004 
  
Deze week een jonge duivin uit Friesland opgehaald. Op zaterdag zat er nog een jong van 
Chimay op de klep. Dus dan mis ik er nog eentje. 
Voor Perpignan 3 doffers ingekorfd. 2 doffers welke ook al reeds Barcelona gehad hebben en 
de 01-739. Deze doffer was mijn 4de van Montauban met defecte chip, mijn eerste van de 2de  
Bordeaux en nu naar Perpignan.  
De jongen heb ik thuisgelaten vanwege het weer en de vordering van de rui. Perpignan is dus 
de laatste vlucht van 2004 op het hok Amfibieplein. Er zitten nl nog duiven in Zutphen op de  
Dutch Open en in China, welke ook allemaal nog gaan vliegen.... 
Perpignan was een zware maar regelmatige vlucht. Op het Pipaforum was reeds te lezen dat de 
duiven in België goed en regelmatig vielen. In Noord-Holland speelt Jan Roelofs weer een vroege. 
De 7de Nationaal was zijn deel op meer dan 1120 kilometer. (10.18 uur) Ook speelt hij de 10de 
in het  
inkorfcentrum met de duif die dit jaar ook al de 24e nationaal St.Vincent en de 7de nationaal  
Barcelona speelt. Nu dus een plaats bij de eerste 100(?) nationaal Perpignan...wat een topper... 
en wie korft zo'n duif nog in na voorgenoemde prijzen. 
Ik klok zelf om 14.56 en 15.46 uur wat er voor ons inkorfcentrum er een 1/2 uur naast is, maar 
nationaal 

Page 6 of 19De week van Arjan

29-12-2009http://www.van-gent.com/nl/week/week2004.htm

http://www.van-gent.com/nl/week/week2004.htm


en internationaal wellicht wel in de prijzen. Als eerste kwam Oogappel naar beneden denderen en 
als  
tweede de 01-739....Wellicht ook voor hem 3 op 3 dit jaar.....Op maandagmorgen was nummer 3 
er 
(nog) niet.. De eerste 2 zagen er zeer goed uit...  
 
Perpignan was de laatste vlucht en nu heb ik dus ook de oude duiven weer gekoppeld. Ik heb er 
wat 
extra jonge duivinnen bijgezet, want er is een klein duivinnentekort. De koppels mogen nog een 
jong 
groot brengen en dan gaan ze 1/2 oktober echt op winterrust tot maart 2005. 
 
Op het kweekhok gaat alles deze week uit elkaar. Deze gaan we weer koppelen met december 
voor de 
jongen van 2005.   
 
week 31  2004 
  
Nummer 5 van Bordeaux zat deze week ook op de klep. Deze jaarlingdoffer zag er ook 
nog goed uit.  
Bergerac was weer een ouderwetse. Van Theo Streefkerk kreeg ik door dat het in Zuid- 
Holland tot 0900 uur 20 meter zicht was door de mist en deze was om 10.00 uur opgetrokken. 
De eerste meldingen in Noord-Holland kwamen om 10.05 uur van Ewoud van der Weijden, weer 
de 1/2 Krancherduivin. Om 11.56 uur komt de eerste getekende, een rode doffer uit de  
Kikdoffer x de 97-728 duivin 2 op 3. Ik meld de duif, open zijn broedhok en nummer 2 valt op de 
klep. 
De Casper 760, een volle broer van de zwarte Casper. Ook deze duif meld ik, en tijdens een 
telefoontje met Ruud Vermaat valt om 12.06 de Merel. Deze duivin speelt 3 op 3 dit jaar. 
Om 14.06 valt de Kleine Marathon, helaas net te laat voor het inkorfcentrum. Om 18.00 uur 
valt de Alexis, helaas te laat voor 3 op 3 dit jaar. De laatste is de jaarlingdoffer, welke van  
Bordeaux ZLU ook al te laat was. In het inkorfcentrum tegen 751 duiven de 37,41 en de 50e. 
Dus de eerste 1 op 20 en de laatste 1 op 15. Leuke score voor de fondspiegel. 
 
De jonge duivenvlucht uit Chimay liep bij mij traag. De jongen ver in de rui en op zondag 25 van 
de 
28 thuis. 2 van de 3 wegblijvers zijn al eerder weggebleven, dus eigenlijk niets bijzonders. 
 
Gisteren, maandag de Perpignandoffers naar Pontje gebracht voor een kleine opfriscursus.  
Ondanks het doorrijden waren ze eerder thuis.  Vanavond inkorven voor Perpignan, de laatste 
vlucht dit jaar. De jonge doffers gaan denk ik nog naar Peronne. 
 
 
week 29 + 30  2004 
  
Voor de Bordeaux middaglossing had ik 9 duiven ingekorfd. 7 jaarlingen en 2 oude.  
Mijn eerste duif zit gewoon goed op tijd. bijna 1 op 10. Dit was de doffer die met 
Montauban prijs had gewonnen als zijn chip het gedaan had. Nu met nieuwe chip 
ging alles OK.  
De meldingen begonnen bij ons om 7.28 uur. Magda Dekker, de alter-ego van André  
en Gerard (Dekker - van den Herik )op de overnacht werden tijdens hun ochtend bakkie 
koffie overvallen door een steenvroege duif. Top mannen en geniet ervan.  
Dan duurt e.e.a. een uur of vier voordat het goed begint te lopen. Mijn tweede is de andere 
oude duivin, welke op de 1ste St.Vincent erg moe was teruggekomen. Nu was ze weer 
hersteld maar toch te laat voor de prijzen. Op zondag tussen de buien door kwamen nog 
2 jaarlingen en meer heb ik er nog niet door gehad. Dit waren wel 2 broers uit een klz van  
Black Giant.  
De jongen kwamen vanaf Houdeng en daar is alles weer van terug. Zelfs ééntje die terug 
was gekomen van Meer op donderdag na 2,5 week, en vrijdag weer in de mand. 
Dus as vrijdag gaan ze allemaal weer naar Chimay.  
Zondagmorgen vroeg de Bergeracgangers en Perpignangangers weggebracht richting Leerdam. 
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Daar was het weer om 08.00 uur 'smorgens nog goed dus ik de duiven gelost 1 voor 1 met  
tussenpozen van 3 minuten. Bij Nieuwegein begon het te druppelen en bij Breukelen regende 
het lekker. De duiven kwamen gelukkig wel regelmatig door, maar de hele dag verder is het weer 
k..... geweest... 
 
Gisteren ingekorfd voor Bergerac. 5 oude duiven, waaronder de eerste van St.Vincent 1 en 2,  
Montauban, Bordeaux en 1 jaarling, mijn 3de van Bordeaux ZLU. Dus totaal 6. Ze zagen er  
top uit en we wachten dus af. Het wordt het hele traject warm en NO wind, dus een zware.. 
 
Ook kwam gisteren mijn 3de duif terug van St.Vincent2. Ze zag er nog redelijk uit, wat licht  
maar wel zodanig dat ze kan herstellen. 
 
De jongen gaan dus nog naar Chimay en als dat OK verloopt ook nog naar Peronne. Dan gaat nl. 
de gehele afdeling in 1 keer los, en dat moeten ze ook meemaken.  
 
Volgende week alleen nog 3 duiven naar Perpignan en dan kunnen we gaan selecteren. De 
duiven koppelen we dan om nog even op nest te komen.  
Verder weinig nieuws...... 
 
  

week 27 +28  2004 
  
Over Barcelona kunnen we erg kort zijn. De eerste komt tegen 6 uur 's avonds en  
toen was het reeds gedaan. De tweede was er de volgende morgen op 1/2 7 en de  
derde om 1/2 9. Toen was alles dus weer thuis.  
 
Met 29 jonge duiven naar Meer. Op drie na is alles weer thuis en daarna de oude duiven  
ingekorfd voor Mont de Marsan en Bordeaux ZLU. Voor Mont de Marsan had ik 4 ouden en  
voor Bordeaux ZLU 4 jaarlingen.  
 
De jonge duiven kwamen goed naar huis van Kapellen en deze waren allemaal thuis op  
zaterdagmiddag. 's Avonds lekker geBBQ-ed met mij zus, zwager en nichtje. Om 19.30 uur 
telefoon gekregen dat de duiven aan het vallen waren. Tegen achten een bonte doffer als 
een baksteen naar beneden en zo naar binnen. Na de ringen en het briefje geklokt te hebben  
en de doffer voer en zijn duivin gegeven te hebben de duif gemeld. Ik kreeg door dat het de  
22ste jaarling zou zijn. Deze doffer is 100% Eijerkamp-Muller uit een kleinzoon van de Genaaiden 
maal een kleindochter van de Marseille Star en halfzuster van de 1ste int. Perpignan bij  
Menne und Tochter.  Iedereen gebeld en Cliff en Carlos draaien allebei een oude duif.  
Tegen donker om 22.30 uur nog een tweede gedraaid, een 100% Biemans. Zijn broer is er 
de volgende morgen tegen 12.00 uur en dat is dus 3 van de 4. De jaarling duivin is er nu  
nog steeds niet (woensdag) Mont de Marsan is dus om onbegrijpelijke redenen verplaatst naar 
St.Vincent. De reden zou het slechte weer zijn, maar dan ga je toch korter bij lossen en niet 
verder weg ?? Gelukkig draai ik mijn eerste getekende om 16.54 uur en dat is nog in de prijzen. 
De vierde getekende zat er maandagmorgen vroeg en de andere twee, waaronder een duivin  
van 5 jaar de Vaste Lichte, is er nog niet.  
 
Op DAX ZLU heb ik even geen duiven mee, maar volgende week gaan we weer inkorven voor  
Bordeaux middaglossing. Marseille slaan we denk ik ook over en voor Bergerac en Perpignan  
heb ik dan ook nog duiven. 
 
Hieronder de foto's van het hokje en de duiven van mijn Oom Leen. Deze twee bonte duiven 
zijn zusjes van de 22ste Provinciaal Bordeaux ZLU jaarlingen.  
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week 26  2004 
  

Van de jonge duiven mis ik er nog 4. 1 ervan heb ik al een keer opgehaald, 2 komen  
uit 1 koppel en van de vierde heb ik " de identiteit nog niet vastgesteld" . 
 
Bij de Dokter uit Kockengen een bon verzilverd. De jongen komen als alles Ok is, uit een  
dochter van de Black Giant, maar ik heb de stamboom nog niet gehad dus we wachten  
even af... ze stralen wel tegen mij op... 
  
Op Montauban had ik 5 2-jarige mee die ook naar Bordeaux waren geweest, 1 drie-jarige  
en 5 jaarlingen. Als eerste kwam een 2-jarige uit de Kik van Cliff Krancher x de 97-728 duivin.  
Als tweede een jaarling welke ik van Carlos Molina heb gehad uit 2 Nico Volkens duiven.  
Als derde de eerste duif van Bordeaux, dus prijs nummer 3 voor deze duivin. Als vierde  
de 3-jarige doffer, welke als een steen aankam, maar helaas deed zijn chip het niet...  
Deze doffer had nog net in de prijzen gezeten. Als vijfde kwam een jaarling uit een duif  
van Herman Calon maal wederom de 97-728 duivin. Als zesde kwam er weer een jaarling  
uit de Alex maal de Greenfieldstud... (kld Black Giant). Dus officieel 3 prijzen. 
Cliff Krancher pakt trouwens in ons inkorfcentrum de eerste en zit denk ik bij de eerste 20-30  
over heel Noord en Zuid-Holland.  
Op dinsdag nog twee duivinnen erbij gekregen. 
  
Verder was Pau een kleine teleurstelling. De Pau-duivin arriveerde pas vanmorgen (maandag)  
vroeg...helemaal uitgewoond. 
  
Gisteren Barcelona ingekorfd. 3 duiven zijn er mee... Deze zijn zondags nog even naar Nieuw  
Vennep geweest om even de vleugels te strekken.  
  
AS vrijdag gaan de jonge duiven de mand in.  

week 25  2004  
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Even het verloop van Bordeaux. 1 duif in de prijzen en 's avonds had ik er 5 van de 7. 
De volgende dag nummer 6 en 4 dagen later nummer 7. De duif met overnachtervaring 
was dus de prijsduif. Deze duivin, gekregen van Ben van de Peppel, wint dus haar 2de 
prijs. 
Zondags de jonge duiven weg gehad naar Haarlem en de St.Vincent duivinnen naar  
Zandvoort aan Zee op de Boulevard 1 voor 1 gelost. Alle jongen waren weer thuis ! 
De duiven voor Montauban en Barcelona hebben de Peronne vlucht gehad.  
St.Vincent is goed verlopen. 1 prijsduif 1 op 10, en verder 3 van de 4 's avonds thuis.  
De laatste kwam de zondagmorgen vroeg. De jaarlingen welke niet naar Montauban gaan  
zijn de mand in geweest naar Peronne. Ook deze waren er Zaterdag weer.  
Gisteren heb ik de jonge duiven ingemand voor 80km, en deze komen nu 1 voor 1 thuis. 
vanavond Pau inkorven, morgen Montauban en zondag Barcelona ! 

week 23+24  2004  

Ik heb even wat in te halen. Op dit moment zit ik te wachten op Bordeaux en nu 
om 9.45 uur heb ik de melding gehad dat er 8 duiven zijn gemeld in ons inkorfcentrum.  
Even terug naar het Peronne weekend. Dat was dus een K-vlucht. Slecht verloop en  
2 duivinnen verspeeld van de 4. De week erop alle jaarlingen naar Orleans. Met de 
NW wind was het wederom geen makkie en dat kwam natuurlijk ook door de late  
lossing. Ik had kaarten voor Nederland-Ierland, maar heb deze maar weer door 
gegeven. Mijn vrouw is samen met zwager en zus geweest. Achteraf was ik blij  
dat ik niet in de Arena heb gezeten, maar de duiven hadden eigenlijk niet gelost 
mogen worden vind ik nog steeds. 1 duivin 1op 8 in de prijzen. Deze kleine dame 
van het Toppigeons Breedingloft kwam als een speer aan. De klok weggebracht en 
om 22.15 uur deze op gaan halen. Toen ware er 10 van de 17 thuis. Toen ik om  
10.40 uur thuis kwam zat er nog een doffer in de spoetnik.... deze is dus in het 
donker gekomen. Karakter ! De volgende ochtend begon het feest reeds om 5 voor 6,  
en om half 12 kwam de laatste Toen had ik er 16 van de 17. De laatste doffer is 
nog niet thuis. 
Deze woensdag Bordeaux ingekorfd. Alle 2 jarigen zijn de mand in (7 stuks) waarvan  
er 1 dus overnachtervaring heeft. We wachten maar weer af. Vrijdagmiddag de jongen 
voor de tweede keer weggebracht naar Pontje en 's avonds alle 32 weer thuis. 
 
Ook heb ik gereageerd op de voorstellen van de NPO. Hieronder het mailtje :  
 

Graag wil ik reageren op het aantrekkelijker maken van de duivensport.  
Ik vind heel veel punten zeer positief maar ik mis er ook nog een aantal : 
Nationale vlucht voor jonge duiven. Nu is dat opgedeeld in meerdere lossingsplaatsen. Ik denk dat er  
gekomen moet worden tot 1 lossingsplaats en 1 totale lossing. Het spreekt meer tot de verbeelding dat  
je meedoet aan een vlucht met meer dan 100.000 jonge duiven.  
Ik zeg niet dat nationaal Orleans moet terugkomen, maar maak er dan nationaal Parijs of Euro Disney van… 
 
Verder mis ik een heel gedeelte over de goeddoel verkopingen. Ik denk dat wanneer de NPO 3 goede doel  
verkopingen organiseert door het hele stille seizoen heen, bijv. oktober, begin januari en maart en dit groots  
aanpakt dat we veel meer publiciteit kunnen genereren.  
Alle goede doel verkopingen in Nederland moeten dan op een hoop geschoven worden en verdeeld worden  
over de nieuwe drie.  
De opbrengst verdelen onder de goede doelen die bij elkaar gebracht zijn en dan ook een percentage voor de  
NPO houden voor marketing en publicitaire doeleinden. 
Houd deze verkopingen centraal in het land, dus bijv. Utrecht, Amersfoort en niet in het zuiden… Of houd deze  
verkopingen centraal gelegen qua verspreiding van de liefhebbers in Nederland. Brabant en Limburg waren het  
centrum van de duivensport, en dat is nu denk ik anders.  
Omhang deze verkopingen met veel publiciteit, voorbieden op internet etc.etc. Voorbeelden te over die het goed  
doen : Roparun, De nacht van de Kanker in Noord-Holland, De nacht van het Westland etc etc.  
Nederland heeft recht om te horen hoeveel de duivensport elk jaar aan het goede doel geeft. Ik schat dat dit toch  
zo rond de 1 miljoen oude Hollandse guldens is.  
 
Qua overnachtspel. Verplicht iedere afdeling tot één vlucht van ongeveer 800 kilometer in de overnacht te spelen.  
Deze is ideaal voor jaarlingen. Veel afdelingen zoals afdeling 6 heeft alleen maar vluchten boven de 900 kilometer  
om de jaarlingen op te spelen e de kortste is ook de laatste in het seizoen, dus met het oog op de rui niet echt  
goed voor jaarlingen. 
 
Richt niet alleen uw pijlen op de jeugd, maar vooral op mensen die kinderen hebben van boven de 15, (dus 40 -ers)  
en vutters. Deze groep heeft geld en kan de start in de duivensport betalen en heeft weer tijd hiervoor.  
 
Geef 1 hoksraces een kans en beloon goed onderbouwde initiatieven, zoals met de Dutch Open.  
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Verder wens ik U veel succes toe !  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Arjan van Gent  
West-Knollendam  
NPO: 1264-1379  

Nu is het wachten op Bordeaux.  

week 22  2004  

Eindelijk de eerste dagfondvlucht. Een test voor de jaarlingen. 33 duiven had 
ik richting Lorris gestuurd. Lekker noorden windje, dus de duiven konden toch  
minimaal 9 uur hangen. Dit wil ik graag omdat ook alle overjarige duiven in de  
mand zaten, en deze moeten verder op in het jaar de overnachtbaan op, dus 
ook lang hangen. 4 duivinnen thuis gehouden voor de jongen, die op de grond  
bij de vliegers zitten. 5 duiven overal in de prijzen en 's avonds 30 van de 33  
thuis. Later is er niets meer bijgekomen.  
Eerder op donderdag de jongen voor de eerste keer weggebracht naar Pontje 
Buitenhuizen. Dit is ongeveer 10 tot 12 kilometer ver dus een goed stukje.  
Deze kwamen 1 voor 1 af, en als eindresultaat heb ik er nu 33 weer terug.  
De eerste keer duurt het altijd lang, gaat het traag maar ik ben wel tevreden.  
 
Nu op donderdag de jonge duiven geënt tegen paramixo en gelijk allemaal weer  
een druppeltje op de borst tegen luis en wormen (Travipharma). Ze gingen 
toch door de handen heen, dus een mooie gelegenheid.  
Nu nog een tip voor liefhebbers in afdeling 6. Op internet staan de uitslagen van  
het rayon en de afdeling. Deze kunt U ook downloaden en bewaren. U moet alleen 
een Acrobat Reader hebben, welke je gratis kunt downloaden. bij Acrobat. 
Op www.compuclub.nl kunt U na de keuze Nederland, kiezen voor Uitslagen Afdeling 6 
en daar vindt u de uitslagen. Dit scheelt toch weer wachten op de post en wat €-tjes. 
As Zaterdag alleen de 4 duivinnen naar Peronne, welke afgelopen week thuis zijn  
gebleven. 

week 20+21  2004  

Eerst het moederdag weekend. Kijk maar na, met moederdag gaan de duiven  
op zondag los of komen ze terug. M.a.w. met moederdag is het beslist geen 
duivenweer. Toch zoveel mogelijk duiven ingekorfd voor Houdeng. Alle doffers 
plus waar mogelijk qua nestpositie, de duivinnen. Het werd dus zondag en net aan 
nog Meer, dus een uur en een kwartiertje klapperen. Binnen een 1/2 uur was meer  
dan de 90% thuis. En een 1/2 uur daarna alles.  
Dit weekend was het Chimay en eindelijk duivenweer. 0800 uur los, en na 3 uren  
en 17 minuten viel de eerste in de vereniging bij Jan Lotterman. Zelf begin ik op 
35 met 36 duiven mee. Om 1200 uur zijn er reeds 26 en na een uur is alles thuis. 
Nog 4 duiven in de prijzen ook, en ze zagen er na afloop prima uit.  
De jongen op het vlieghok groeien als kool...1 rode en de rest krassen, witpennen en  
her en der een zwarte. 

 
week 19 2004  

Afgelopen zaterdag dus Strombeek. 18 duivinnen en 8 doffers mee. De rest had 
wacht op de jongen die net uit waren. 6 waren er voor de eerste keer mee, maar 
dat zijn de Pau, Barcelona en St.Vincent gangsters. Deze duiven hebben reeds veel 
ervaring dus die kunnen best die stap maken. In de vereniging werd op de kortste  
afstand begonnen op 25 en bij mij op de langste afstand draaide de eerste om  
ongeveer 33. Deze komt na veel zweven en klappen met de tweede, om 34, 
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pas op 36 over de antenne. Hierna is het even wachten maar dan op 40 draaien 
de volgende en daarna komen ze achter elkaar. Binnen 20 minuten waren er  
23 thuis van de 26, dus dat ging goed. Jaarlingen voorop en na het uitslaan  
miste ik er nog één, een losse duivin welke tussen de jongen zit.  
Zodra de jongen in het vlieghok geringd zijn en graanjongen zijn, worden ze  
verdeeld over de broedhokken. Dit om de belasting van de koppels wat lager te maken. 
A.s. vrijdag hoop ik alle duiven in te kunnen korven voor ongeveer 225 km.  
De jonge duiven beginnen reeds goed rond te toeren. Het koppel begint nu aan te  
groeien tot zo'n 25. Er twijfelen nog een stuk of 10. Dan na een minuut of 20 gaan  
er elke minuut een paar naar beneden. De die hards houden het dan minimaal 2  
uur uit. Ook deze groep groeit elke week. Gelukkig laat ik de jongen als laatste los 
's avonds dus dat gaat nog steeds goed. 
Ook heb ik afgelopen zaterdag het weduwnaarhok schoongemaakt onder de roosters.  
Het werd wel tijd, maar nu is alles weer clean. 

week 18 2004  

Het is alweer week 18. Op zaterdag 31 duiven mee gehad naar Duffel, voor mij 
160 km. Het werd een trage vlucht door de dikke bewolking, maar toen het eenmaal 
opklaarde, kwamen de duiven rap achter elkaar. Zondag moesten er nog 4 komen, 
welke ook teruggekomen zijn. De eerste jongen zijn ook uitgekomen dit weekend. 
AS weekend krijgen we Strombeek en dan moet alles mee. Dus de thuisgehouden  
duivinnen gaan ook mee. Waar ik wel van schrok zijn de vrachtgelden. Ik moest  
voor invliegduiven(= alleen vracht) voor 31 duiven 22€ betalen... Voor 160 km 
op en neer. Ik denk dat Easyjet of BasicAir goedkoper is...  
Verder is er op duivengebied weinig gebeurt. Op het kweekhok ligt de laatste ronde 
voor goede duivenvrienden en verder gaan we gewoon verder met het uitwennen  
van jongen en het in conditie brengen van de overnachters. 

week 17 2004  

Dit weekend naar Londen geweest om 2 keer naar de Musical We Will Rock You  
te gaan. Op de zaterdag was het namelijk de laatste avond van 5 personen van  
de cast en op dit soort speciale avonden gebeurt er vaak iets speciaals. Nu moet 
u weten dat ik reeds 30 jaar een groot fan van Queen ben, en ik heb deze kaartjes 
reeds in November geboekt via internet. OP Vrijdag zaten we dus op rij 1 en Zaterdag  
op rij 5. Vrijdag zat Brian May (de gitarist van Queen) reeds in de zaal en later 's avonds  
heb ik hem gesproken en een handtekening gescoord van deze gitaarlegende. Op 
zaterdag speelde Brian dus mee met de band en 3 nummers op het podium mee.  
Een fantastische sensatie.  
Met de duiven heb ik dus weinig gedaan. Alleen op donderdag mee naar Hilversum 
genomen voor een oriëntatietestje. Het heeft de hele dag gedruppeld met duiven, 
maar alles is weer terug. 
Aanstaand weekend komen de eieren uit van de vliegers, dus de helft hiervan gaat 
dus mee. Ik probeer zoveel mogelijk jaarlingen in te korven. Verder ga ik vandaag even 
kijken of ik een schemaatje kan maken voor het maken van de kilometers voor de 3,4 en 
5 jarigen. Het jonge duivenhok zit inmiddels afgeladen vol. Dit begint rond te fladderen 
en de oudste vliegen reeds in koppel ! 

 
week 15 en 16   2004  

Even een combinatie van weken, want het is wat druk. Het duivinnenhok is weer  
helemaal klaar voor het seizoen. De koppels op het vlieghok zitten op eieren en dat  
gaat goed. De vliegers zijn inmiddels 2 weken in training en ik heb de meeste reeds 1  
keer weggehad. Volgende week op Strombeek moeten ze allemaal mee om aan de  
kilometeropbouw te beginnen. NU zitten ze allemaal aan een geelkuurtje !! 
Wel was ik blij dat mijn duiven niet in de mand zaten afgelopen week.  
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Ook deze week een ware invasie gehad van jonge duiven. Van het kweekhok kwamen  
er 10, Cliff kwam met een koppel en ik ben bij Eijerkamp geweest om de prestatieduif  
te halen. Toen ik aankwam zaten er 8 klaar, ook dus de overgenomen bonnen zaten klaar. 
IK heb dus deze 8 verdeeld tussen kweekhok en vlieghok. Er waren er direkt 3 die enorm  
opvielen, welke ik dus op de kweek ga proberen.  
Kweekhok : 
1x uit : doffer Klz Oud Koppel x dochter Oud Koppel x duivin : Magic Hero x Dochter 1e nat  
St.Vincent 1995 
1x uit : doffer : Jonge Westerhuis x dochter uit Jonge Musketier x Dochter Black Giant  
(moeder Bohdi, Sammy, Frank en Ronald) x duivin : Zoon Beauty x dochter Thunderbird x  
dochter Black Giant 
2x uit : doffer Shaidani x Dochter Porsche 911  x duivin : Zoon Magic Hero x Katja  x  
Zus 1e nat. Bergerac 96. 
 
Uitgewend gaan in ieder geval worden : 
 
1x uit : doffer : De Oude Schalie x Black Exceptionell (dr Black Giant) x duivin: Thunderbird x  
Beauty  
2x uit : doffer : Falco (zn Kleine Donkere x Dochter Zwarte 54) x 1e int Marseille x Miss  
Perpignan II  x duivin : Thunderbird x Beauty 
1x uit : doffer : Genaaiden x dochter UK Bond  x duivin : Red Rising Sun x dochter  
New Madonna. 

Deze laatste is een rode doffer welke mij zeer aanstaat.  

De invasie bestond dus uit 20 jongen, en het jonge duivenhok is nu nagenoeg vol.  
Al deze jongen kunnen in principe met de jonge duivenvluchten mee. 

  
Week 14 2004 
 
De vliegers zijn gekoppeld. Afgelopen donderdag heb ik de broedhokken geopend en  
de schuifdeuren geopend. De koppels zijn hetzelfde gebleven als bij de proefkoppeling.   
De koppels konden dus snel hun broedhokken vinden. Alleen een 2 jarige doffer had twee 
broedhokken in bezit, en de jaarlingdoffer had daar in de winter geen bezwaar van gemaakt. 
Nu heeft hij de 2-jarige uit zijn broedhok verwijderd voor het oog van zijn nieuwe duivin. 
Deze knokpartij kostte wel een bebloede neus van de winnaar, maar dat gaat wel weer  
over... Ik houd de knokkers nog wel even in de gaten... dus niet te gelijker tijd los   
tot er eieren zijn.. dan zal de rivaliteit wel over zijn... Ik ben dus ook weer begonnen  
met het loslaten van de vliegers. Vooral in deze eerste periode wil ik ze elke dag los 
hebben. Ten eerste om de duiven de mogelijkheid te geven om te paren en dus te 
zorgen voor bevruchte eieren, en om de spieren weer goed te gaan gebruiken. Vooral 
de duivinnen zijn enkele maanden niet los geweest. As vrijdag is dan de inkorving voor 
de eerste vlucht. Ik zal geen duiven meegeven. De week erop zit ik in Londen en de  
derde vlucht zal ik in gaan korven. Verder zal ik de duiven tussendoor wel een paar keer 
wegbrengen naar de pont, Spaarnwoude of richting Hilversum.. 
Verder zal ik deze week het duivinnenhok schoonmaken en het koppel wat daar zit naar 
het kweekhok verhuizen. Daar ligt inmiddels de tweede ronde te groeien. En de derde 
ronde eieren is van rond 1 april...  
Dus ook voor mij zal het seizoen gaan beginnen. Deze week ook nog even de klok gereed  
maken, zodat we de trainingen kunnen controleren ! 

week 13 2004 
 
Deze week niet veel met de duiven gedaan. Het jonge duivenhok is weer eens schoon- 
gemaakt onder de roosters. Verder ben ik even bij Jeroen D. gaan kijken naar de duiven.  
Deze zitten er tot nu toe goed bij... Alle duiven zitten op een jong en dat ziet er allemaal  
goed uit. Verder beginnen op eigen hok de jonge duiven rond te fladderen. Terwijl de  
tweede ronde op het kweekhok ligt, gaan deze reeds de omgeving goed verkennen. 
Deze tweede ronde is ook nog voor mij, de derde is voor mijn directe omgeving.  
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De komende weken staan in het teken van de voorbereiding op het seizoen voor  
de oude duiven. Aan het einde van deze week koppelen en dan de week erop wellicht  
de 1/2 mee op de eerste vlucht. De tweede vlucht sla ik over en de derde vlucht zal ik  
veel gaan inkorven. Vooral de jaarlingen gaan mee tot en met de eerste dagfondvlucht  
en de tweejarigen idem dito. De 3-4-5 jarigen zullen alleen met goed weer hun kilometers 
mogen maken. Vooral de duiven voor Barcelona, Pau en St.Vincent zullen dit laatste  
programma volgen. Verder weer een website afgemaakt. Ga maar eens kijken op : 
http://home.tiscali.nl/postduiven...de homepage van Kweekcentrum de Goudenrakkers. 
Ook gaan we in de komende tijd er een paar aanpassen en vernieuwen.  
 
week 12 2004 

Zo, dat hebben we weer gehad. Extreem weer dit weekend en ook de wielrenners hadden  
er last van. Van de 147 kwamen er 18 over de finish. Dat wil zeggen dat er 18 van de  
wedstrijdleiding de wedstrijd uit mochten rijden. U moet bedenken dat een wedstrijd van  
kop naar staart maar maximaal 10 minuten mag zijn... Met andere woorden.. bevindt je je  
verder dan 10 minuten van de kopgroep, dan wordt je uit de wedstrijd genomen. Die 10  
minuten zijn afhankelijk van de omstandigheden, de situatie op de weg, aantal motoren e.d. 

Zaterdag zijn we eerst bij Eijerkamp geweest om de diverse éénhoksraces in te korven.  
Daar heb ik eindelijk Theo Streefkerk ontmoet. Theo, het was mij een waar genoegen en als  
de aanwinst voor mijn kweekhok gereed is, kom ik wat langer richting Ameide.  
Ook natuurlijk de hokverzorgers ontmoet voor de Dutch-Open. Ik was blij verrast dat Enrico  
er ééntje van was. Succes en we spreken elkaar zeker. De accommodatie ziet er top uit en  
de jongen lagen lekker in het stro. De foto's zal ik later in het fotoboek toevoegen onder  
een kopje divers ! 

Op eigen hok bevalt het windbreekgaas uitermate goed. De duivinnen zitten bijna buiten en  
merken daar niets van, buiten dat ze er geweldig uitzien. Er heerst geen tocht op het hok.  
Verder is het definitieve besluit gevallen over de koppeling, deze gaat toch begin april  
plaatsvinden. Ik kan de duiven langer niet houden en op deze manier vlieg ik de eerste  
dagfondvlucht nog op nest, waarna de duiven op weduwschap gaan. 

Op het kweekhok ligt de tweede ronde in de pannen. Ik ben benieuwd hoe deze opgroeien ! 

Verder is er op duivengebied weinig nieuws ! 

Week 11 
 
De week van de voorjaarsbeurs. Wij waren reeds om 0900 uur binnen en toen was het nog 
lekker rustig. Maar na een uur was het druk, extreem druk. Gekeken bij het nieuwe Benzing 
systeem. Ziet er erg geil uit, net een spelcomputer en dat bedoel ik niet negatief. Gewoon 
duidelijk, moderne kleuren, weinig knoppen en overzichtelijk met een groot display.  
Alleen die draden naar de constateerplanken.. die kunnen wel wat dunner en makkelijker  
qua aansluitingen.  Verder de Anti-Attack gezien...Verder overal wat aanbiedingen mee- 
genomen. Een opleermand, twee zelfvullende drinkbakken, nestmatjes, doos piksteen en 
van Travipharma anti-luis en worm druppels. Met een auto vol spul gingen we rond 1100  
uur weer huiswaarts.  
Ook heb ik op zaterdagmiddag de eerste voorkoppeling gedaan. Ik heb de duiven rond 1500 uur 
samengezet en ben na 2 uur weer gaan kijken. De eerste koppels opgesloten en weer weg. 
Zondagmiddag was alles rond, behalve 1 doffer, welke geen keus heeft kunnen maken uit  
de overige 4 duivinnen. Deze zal de volgende keer dus gedwongen een duivin krijgen. 
Opmerkelijk was wel, dat een koppel dat reeds  4 jaar op elkaar gestaan, allebei 
een andere partner namen. Zij, de kleine Marathon een jonge Adonis en hij, Oogappel ook een  
jonger mokkeltje. 
Verder geen broer x zus combinaties. Wel heb ik besloten om eerder te gaan koppelen. Eind 
april is totaal niet haalbaar, dus ik zal rond de 1ste van april de koppels samenzetten.  
De duiven kunnen dan twee weken voor Bordeaux op weduwschap.  
Ook heb ik deze week nieuwe foto's op het kweekhok gemaakt. Bij de kwekers vind U deze. 
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U kan er dan op dubbelklikken voor een groot exemplaar.  
A.s. Zaterdag de duiven inleveren voor de Dutch Open en de China races van Eijerkamp. Ik 
heb een aantal duiven gesponsord bij Grada. Verder hebben we as zondag de Ronde van het  
Lage Land voor de topjunioren van Nederland, dus de weekupdate van volgende week komt 
wat later denk ik.... 
 
 
Week 10   
 
Deze week de eerste jonge duiven gespeend en los gehad. Slechts 1 keer, maar gelukkig  
wisten ze de weg terug te vinden. Hiernaast twee foto's welke ik kreeg van mijn oom Leen  

uit Lekkerkerk. Helaas heeft hij in  
1996 afscheid moeten nemen van  
onze mooie sport door een  
duivenlong. Nu heeft hij het vorig  
jaar weer een klein hokje gemaakt  
voor twee duiven welke hij van 
buiten  
af kan schoonmaken. De eerste twee  
jongen waren eigenlijk te oud en 
waren  
dus snel gevlogen, maar het 
volgende  
stel bleef. Twee jongen uit het 
Evenbeeld  
x de Zoete Kerel en de bontjes doen 
het  
erg goed in Lekkerkerk.  
Ik ben erg blij dat wij hem hebben 
kunnen 
helpen en ik hoop dat het goed met 
ze zal 
gaan. Het zijn 100% Eijerkamp-Muller 
duiven 
en dus ook broer en zus.  
Er gaan al stemmen op in Lekkerkerk 
om dit 
soort Mini-hokken niet toe te laten op 
de  
vluchten... ze hebben deze twee zien 
scheuren 
door het luchtruim en zijn nu reeds in 
de war.  
(haha, een klein grapje)  
 
Maar zo kan het dus ook. Kijk ook 

maar eens  
op de site van de fam. Dekker. 
(http://home.wanadoo.nl/joke.dekker/duiven ) 

Door de hokken lekker luchtig te houden en  
dusdanig ontworpen dat het meeste van buitenaf 
gedaan kan worden.. is er bijna altijd een weg.. 
 
Daarnaast een goed masker en discipline met 
het opdoen ervan bij langdurig verblijf of 
werkzaamheden in het hok !  

De vergadering was snel en met vrij weinig info. 
Het bestuur heeft alles redelijk onder controle, 
en de leden doen meestal wat hun gevraagd wordt.  
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Verder deze week weinig nieuws ! 
 
week 9 2004  

Deze week de oude duiven geënt. Zoals regelmatige lezers doen we dit altijd  
met zijn drieën en dit keer was Cliff de gastheer voor de dierenarts. Tussen  
de sneeuwbuien door hebben we de duiven geënt. NU kunnen we de vliegduiven  
gaan proefkoppelen. Dit wil ik dit jaar voor het eerst doen om de koppeling in april  
wat beter te laten verlopen. IK plan deze proefkoppeling zo over ongeveer een week  
voor de eerste keer. De duiven mogen vrijkoppelen. Dus ik zet de broeddhokken open  
en daarna de schuifdeur. Dan laat ik de 20 duivinnen en de 17 doffers een middag en  
avond alleen. De vaste koppels kennen elkaar nog van het vorige jaar en deze zullen  
elkaar wel weer opzoeken. Dan de volgende dag ze ik de koppels die zich gevormd  
hebben vast in de broedhokken en laat de rest nog even hun gang gaan. Als alles kan  
gaan ze dan 'smiddags los en dan mogen ze de hele middag naar binnen en buiten gaan.  
's Avonds na het eten gaan de dan vaste koppels weer opgesloten worden. Op dit  
tijdstip zijn er meestal nog 2 tot 3 koppels niet gevormd. De rest worden genoteerd en  
dan gaan op de derde dag de koppels weer uit elkaar.  

Begin April doe ik hetzelfde nog een keer. En dan rond 20 april de definitieve koppeling.  
Waarom zo laat ?  Ik wil proberen de eerste twee vluchten op jongen te vliegen, dus  
Bordeaux en St.Vincent. Daarna de duiven op weduwschap zetten. Ik hoop hiermee het  
seizoen die ze als weduwnaar / duivin doormaken korter te maken. Ik merkte de laatste  
jaren dat de laatste 2 vluchten mijn slechtste waren. Tevens hoop ik dat de jaarlingen  
minder stress ondervinden door pas na de 2de dagfondvlucht op weduwschap te gaan.  

De duiven zitten op dit moment nog steeds op zuivering om de hormonen zo veel mogelijk  
te temperen. Wel krijgen ze daarbij 1 tot 2 keer per week snoepzaad met onkruidzaad en  
de Pilot vitaminen en mineralen mengeling van Fred met grit. 

Een goed lezer heeft geconstateerd dat ik 3 duivinnen over hebt. Deze speel ik gewoon uit  
het jonge duivenhok totdat ik duivinnen ga verspelen.  

Vanavond vergadering op de vereniging. Ik ben benieuwd hoe snel we e.e.a. af kunnen werken.  
Zullen we weer om 9.30 uur thuis zijn ?? 

week 7-8  2004 

Het windbreekgaas is binnengekomen. Mijn pa had vorig jaar reeds een hor 
gemaakt voor de weduwduivinnen. Hier is nu ook windbreekgaas ingezet.  
Ook heb ik reeds 2 van de 3 roosters onder de ramen bekleed met dit gaas.  
Op deze manier hoop ik de tocht te kunnen verminderen tot nihil en toch  
meer zuurstof in het hok te krijgen in de zomer. Als straks de eerste jongen 
komen, dan ga ik e.e.a. uitproberen in het weduwduivinnenhok. Op het 
kweekhok heeft nu ook het laatste koppel eieren. De doffer was nou niet 
echt broedhokvast en was niet een enthousiast jager op zijn duivin.  
Als ze alleen gezet werden in de spoetnik, dan waren ze duidelijk smoor- 
verliefd, maar de doffer was er zeker nog niet aan toe. De duivin is een 
tweejarige en de doffer een jaarling. Vandaar dat ik de doffer de schuld 
van dit alles geef. 
Verder heb ik bij mij het zwarte goud gekoppeld aan de duivin die over 
is van de Ravelli Ramakers aankoop. Deze zitten inmiddels op eieren. 
Het enige bezwaar is, dan ik hen van hok moet verplaatsen denk ik.. 
 
Verder geen nieuws hier in West-Knollendam.... Het vliegseizoen komt 
eraan, laten we hopen.. 
 
week 5-6  2004 
 

Page 16 of 19De week van Arjan

29-12-2009http://www.van-gent.com/nl/week/week2004.htm

http://www.van-gent.com/nl/week/week2004.htm


Deze weken is alles relatief rustig. De jongen worden geringd en  
groeien goed. Verder heb ik een bezoek gebracht aan Jeroen. Hij  
wordt peetvader voor een jaar van RR Express en de Ravelli R. Dit  
koppel zal bij hem voor nakomelingen zorgen en hopen dat het  
een reeks van toppers zal brengen. De duivin die over is, staat inmiddels  
op pigeonhall. Ik heb er helaas geen plaats voor, als is het een prachtig  
duivinnetje.  
De jongen van het vorig jaar zagen er perfect uit, ik was vooral onder de  
indruk van de 100% volle Calonnetjes en de nestmaat van het zwarte goud.  
We wachten af wat e.e.a. zal doen in de kweek.  
Deze weken nog even foto's maken bij Ferry, de website van Theo Streefkerk  
updaten en nog enkele privé klusjes doen. 
 
Verder eindelijk weer een goed initiatief in de fondkrant. Een enquete over de  
mogelijke wijzigingen voor de Nederlandse duivensport. Bijna bij elke liefhebber  
stond er wel iets wat houd sneed. Alleen de kampioenen uit Vijlen lijken wel  
de vooruitgang te willen tegenhouden. Erg behoudend en non-creatieve  
antwoorden. Als ze zo ook zijn met hun duiven, dan is het succes snel over.....  
Vooral het vluchtprogramma van Bas Verkerk, de opmerkingen over de goede  
doelen; maximaal 4 grote goed doel evenementen per jaar , met media-aandacht  
e.d.en een verdeling van bijv. 40 - 60 duivensport - goede doelen. 
Verder Munchen weg en dagfond La Souterraine of iets dergelijks nationaal  
ervoor terug. Dus 1 lossing !! Verder jonge duiven Orleans terug en de maximale  
grens voor jonge duiven oprekken naar 600 km. Mb.t. het vluchtprogramma :  
In heel Nederland in een weekend dezelfde vluchten : Dus in Noord-Nederland  
midfond, dan ook in Limburg, Zeeland en Texel. 
 
Verder een spontane crash gehad van mijn computer en mijn outlook. IK  
ben dus alle mail kwijt vanaf 1 november 2003. WIe denkt dat ik nu mail  
mis, graag even deze mail doorsturen naar ajvangent@wanadoo.nl.  
 
Week 4 2004 

Toch nog een aankoop gedaan. Op internet waren er duiven te koop  
van F. Stevens en hoofdzakelijk Ravelli-Ramakers duiven. Ik heb op  
de verkoop 2 doffers en een duivin weten te bemachtigen. Of de ene  
doffer ook echt een doffer is, ik weet het niet.... 
De duivin is grofweg een inteelt produkt naar de Early Bird, 1e nationaal  
St.Vincent 1999. Maar ook de Blauwe 64, Hincapie zitten in deze stamboom. 
 
De 172 doffer is een klz van de Lance. Hij was hier gekruist met een  
dochter van de Hincapie. De zoon uit dit koppel stond op het Bergeracduifje. 
 
De 158 doffer is een koppeling van JK Ouwerkerk x Koop Kiekebelt x  
de Rode 38 x dochter Early Bird2 van Ravelli-Ramakers. 
 
Ik denk en hoop dat deze drie duiven wat toe kunnen voegen aan de  
kweekkolonie.  
 
De duivin, de RR Express x de Ravelli-R zoals de 172 doffer vanaf nu  
heet, zullen een koppel gaan vormen voor 1 jaar op het hok van  
Jeroen Dekker. De andere, welke volgens mij een duivin is zal even  
moeten wachten of gaat weg. 
 
Gelukkig bracht de verkoop van afgelopen zondag van wijlen Gerrit Lotterman  
Sr nog redelijk wat op. Ik denk dat velen spijt hadden van de eerste 4 kopen,  
welke voor het startbedrag weggingen. Deze halve Brugemannen brachten  
later een veelvoud van dit bedrag op. Maar dat zie je bij elke verkoop, je  
moet in het begin je slag slaan, dan zijn de twijfelaars nog niet slagvaardig.  
Ongeveer op het midden van een verkoop wordt men nerveus en tegen het  
einde worden de hogere bedragen gevangen. Dan gaan mensen alles kopen  
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wat los en vast zit/zat om maar iets te hebben. 
 
Verder is het nu wachten op het uitkomen van de eieren van de kwekers....  
 
 
week 2 en 3 2004 
 
OP het kweekhok regent het eieren als het ware. Bijna alle koppels  
zitten inmiddels op eieren en nu is het afwachten of alles bevrucht is.  
BIj de eerste ronde lijkt het net of alles veel langer duurt dan anders  
en over een maand of 2 drie wil je bijna niet meer weten hoeveel  
eieren er nu weer uitgekomen zijn. Die eerste ronde lijkt wel veel  
langer te duren. 
 
Dit weekeinde tentoonstelling gehad. In het licht van de vereniging  
te zien is deze zeer geslaagd. De bonnenverkoop bracht een klein  
vermogen op. Op persoonlijk vlak was het ook een succes want de  
1ste jonge duivinnen, de 3de jonge doffers en de 2e kwartet. De  
duivin komt uit de Gouden Kweker, de doffer is een produkt van Klz  
Black Giant x vd Wal. De keurmeester nam zo'n twee tot drie minuten  
per duif de tijd.   
 
Verder heb ik de planning gemaakt voor het vlieghok en wel voor de  
eerste 5 vluchten. Dit geldt voor de duiven van 2 jaar en ouder. Ik  
wil bijv.voor de nationale vluchten St.Vincent, Mont de Marsan en  

Bergerac niet te veel duiven inkorven. Ik speel graag ook voor bijv.  
de Fondspiegel en dan hoge prijspercentages. Dus naar deze vluchten  
gaan maximaal 4 tot 5 duiven per vlucht mee. De SNZH vluchten zijn  
behalve de eerste vooral bedoelt om de jaarlingen in te spelen. De  
ZLU vluchten zijn meer ter uitbreiding van het vluchtprogramma.  
Maar gaan er duiven mee op een vlucht, dan moeten ze in staat  
zijn om minimaal prijs te vliegen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding  
goed is geweest, de duiven gezond zijn en de duiven qua afstamming  
e.d. de afstand aankunnen. Volgens deze planning gaan er dus 1 naar  
Pau, 3 naar Barcelona, 4 naar St.Vincent, 5 naar Bordeaux, 3 naar  
Montauban ochtend en 4 naar Bordeaux ZLU. Hier zijn ook al enkele  
jaarlingen in verwerkt die naar Bordeaux ZLU gaan.  
 
 
Week 1 2004. 
 
Allereerst wil ik alle lezers een goed en gezond 2004 wensen en  
dat het maar een duivenrijk jaar  mag worden.  
Op het kweekhok hebben we twee duivinnen omgewisseld. Alles  
leek OK, maar er werd toch steeds misgevlogen, bewust of onbewust.  
Vandaar de wissel, want ik houd er niet van om maar te blijven  
aankijken. Werkt een koppel niet, dan koppel ik dat heel snel om.  
Alle kwekers krijgen so wie so elk jaar een andere partner. Op  
deze manier hoop ik wat sneller er achter te komen welke duiven  
met meerdere partners die alom gewilde toppers geeft, of in ieder geval  
bruikbare duiven. 
Volgende week tentoonstelling. Alleen jammer dat deze in hetzelfde  
weekend is als de ZLU uitreiking in Kerkrade. EZr zijn toch altijd leden  
die daar heen gaan en omdat er ook een huldiging plaats zal vinden  
van het nationaal inkorfcentrum, vind ik persoonlijk dat hier rekening  
mee gehouden moet worden. Daar wij ook ZLU inkorfcentrum zijn, vind  
ik dit persoonlijk een toch wel een gemis.  

Verder heeft U deze week het eerste deel kunnen lezen in het Spoor der  
Kampioenen van de belevenissen van Den Bras in Spring Hill, Florida. Ik  
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heb daar tijdens mijn vakantie ook twee dagen mogen vertoeven en ik  
heb daar weer een hoop gezien en geleerd. Er komen nog meerdere delen,  
dus blijf het Spoor in de gaten houden. Wel staan er in mijn fotoboek een  
aantal foto's uit Spring Hill.  

Verder heb ik alle duiven weer eens in de handen gehad. Vooral de jaarlingen  
blijven doorgroeien en ook Het Zwarte Goud wordt steeds mooier. ZIjn dek  
is nu geruid en hij wordt strak en glad. 
 

  

Jaar 2003 

Jaar 2002 

Jaar 2001 
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