
De Week van Arjan en zijn duiven 
 
2006 
  

Week 47-51 
 
Lekker 2 weken op vakantie geweest naar warme streken. Op het Amerikaanse 
schiereiland rond Miami was het lekker warm weer. Een kleine rondrit gemaakt 
tussen Miami, Forida Keys, Tampa, Spring Hill, en weer Miami. We hebben de 
lancering van de STS-116 Space Shuttle gezien wat een beleving op zich was. We 
stonden op 9 mile ( x 1,6 = km). Met de volgende link krijgt u een impressie. De 
filmer stond schuin voor mij en het Nederlands wat u hoort is van mij en mijn 
vrouw. ( http://www.youtube.com/watch?v=Rfg7qu1X91A ) 
  
Verder zijn de duiven goed verzorgd. Deze week ga ik de vliegers scheiden. Dan 
komt er een einde aan de periode van bij elkaar zitten. De kwekers worden rond de 
kerst gezet. Dit jaar zijn er nog al veel duivinnen in doffers veranderd. Erg 
teleurstellend, maar we moeten er mee leren leven....De laatste was er eentje van 
Eijerkamp welke ik gehad heb tijdens de eitjesdag 2006. Overtuigd van het "duivin-
zijn", ook volgens Arno en Anton nam ik de duif mee. Nu mag ik de doffer nog 
ruilen voor een duivin, wat ik toch weer klasse en service vind.  
  
Tijdens de vakantie in Spring Hill de Gulfcoast Classic race meegemaakt. Dit is een 
kweker/speler race. De kweker kweekt de duif(ven) en zet deze bij een speler of 
meerdere spelers. De opbrengst wordt 60/40 gesplitst, waarvan 60% voor de 
speler. De race ging over 300 miles (480 km) en was in 15 minuten bekeken. De 
2500 duiven haeel dden wind mee, en het verschil tussen 1 en twee was 8 
seconden, tussen 3,4,5 zaten tienden van seconden allen 16 seconden van de 
winnaar en nummer 6 zat op 37 seconden. De totale prijzenpot was een kleine 
300.000 dollar. Dus om even een indruk te geven die 8 seconden kostte 20 duizend 
dollar..... 
In de Gulfcoast Homing Club is een gebied van 1 vierkante mile, waarin inmiddels 
85 vliegende hokken staan. De rest van de leden woont rondom deze vierkante 
mile en de vereniging telt inmiddels meer dan 200 (!) leden. Ze hebben een zeer 
modern een mooi clubhuis, een eigen container EN steunen de gemeenschap 
rondom Spring Hill met allerlei initiatieven, zoals studiebeurzen, goede doelen e.d. 
Nu is het natuurlijk wel zo, dat het competiepeil daar heel hoog is, omdat vanuit 
heel Amerika en Canada spelers naar Florida verhuizen voor het weer en deze hoge 
graad van competitie. (http://www.gulfcoasthomingclub.com/)  
Wel zie je hier allerlei pogingen om de duiven eerder op de plank te krijgen voor de 
registratie/constatatie. De hokken zijn anders qua ingang dan in Europa, al zie je 
bij ons ook steeds meer de oplossingen die men daar ook gebruikt. Verder heeft 
men daar het grote probleem met de zomer en de daarmee samenhangende 
vochtigheid en warmte en dan het vliegseizoen waarin het warm, koeler, droog kan 
zijn. Dus op het ene moment moet het hok open zijn, en op het andere dicht tegen 
de tocht en dus ornithose. 
  
Verder heb ik nog een kleinkind van het Blokje x Brive gekocht bij First Prize 
Pigeons. Deze duivin is volgens de theorie-en van Beute perfect gekweekt. het 
Blokje won de 1e nationaal St.Vincent 2002 in Hoorn bij Cor Blokdijk. Dus in de 
overvlucht tegen oa de Zuidhollandse eilanden. De Brive won een 1e nationaal 
Brive bij RW Moleveld. De moeder komt uit een inteelt Ligtenberg, via RW 
Moleveld, met dus dezelfde lijnen als de Brive. 
  
Verder wil ik de kwekers nog op de foto zetten, dus druk zat deze dagen voor kerst 
en nieuwjaar, want er moet ook nog gewoon gewerkt 
worden.                                                              
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Week 45-46 
 
In deze weken is de voorkant van het hok helemaal rijtuiggroen geworden. Ik moet 
zeggen, het ziet er weer veel beter uit. De late jongen heb ik zoveel mogelijk los. 
Dus in het weekend en op een vrije dag zonder echte regen gaan ze los. Het zijn er 
een 10 tal en deze duiven wil ik nog opleren ook in het prille voorjaar. Dus dan 
moeten ze toeren rond het huis en dat beginnen ze nu te doen. De oudste zijn al 
door de rui of bijna en de jongste begint met vliegen. De overige vliegers heb ik 
vorig weekend allemaal in mijn handen gehad en even genoteerd op hoeveel 
pennen ze stonden of staan en hoe de algemene conditie was/is. De vliegers 
moeten nog maximaal 2 pennen gooien en de meeste jongen zijn door de rui heen. 

  
Verder kreeg ik via het gastenboek dat mijn site onoverzichtelijk was en aan een 
update toe was.... Deze Mike levert wel kritiek maar laat geen e-maol adres 
achter... wel jammer... En ja er moeten wat zaken worden geupdate, zoals de 
kwekerspagina en de vliegerspagina maar dat wil ik eigenlijk pas doen als ik van de 
meeste kwekers een goede foto heb.... en daar wordt aan gewerkt. Ik wil nog langs 
een duivenfotograaf voor goede foto's... of ik wil het zelf doen, maar dan wel onder 
de goede omstandigheden ! Ik zal wel de stambomen van de nu nog aanwezige 
kwekers aanpassen, zodat deze er alvast opstaan. 
  
Afgelopen zaterdag helaas de kampioenenviering gemist. Ik had helaas andere 
bezigheden, maar ik heb gehoord dat het erg gezellig was. Op zondag het jonge 
duivenhok eindelijk schoongemaakt. Aan de datum van de kranten kon ik zien dat 
dit meer dan een jaar terug geweest moet zijn. iets te lang, want er lag erg veel... 
Nu loop ik weer over de roosters heen...... 
  
Ik denk dat dit de laatse update was, voor de kerst, dus even geduld, met kerst 
weer een nieuwe week ! 
   

Week 43-44 
 
Deze weken toch maar begonnen met het schilderen van het duivenhok. Van bruin 
naar rijtuiggroen. Het weer werkt niet echt mee, maar ik ben toch al halverwege. 
Schuren, schuilen voor de regen, schilderen, schuilen en weer schilderen. Ik heb nu 
nog een halve dag mooi weer nodig en een graad of 12/13....  

Verder naar de NPO manifestatie geweest. Eigenlijk alleen voor knijpringen en 
medicijnen. Ik heb nl wat parastop gehaald om de duiven voor 20 dagen te kuren 
op het vlieghok. Ik wil daar na mijn vakantie of in mijn vakantie mee beginnen, 
zodat dit eind december klaar is.  
Voor mijn vakantie staan er dus nog maar twee dingen op het programma. Het 
schoonmaken van het jonge duivenhok, waar nu alle duiven in zitten. Voor die tijd 
moeten de duiven dus gescheiden worden, en als tweede het afschilderen van het 
hok. Wellicht is het dit weekend even mooi weer om het laatste even te doen.  
  
In het begin van week 43 nog een kleinzoon x kleindochter Black Giant op de kop 
getikt. Deze komt uit lijnen die ik nog niet had EN hij is van 2006, dus ik kan er 
nog lang plezier van hebben. Deze duif gaat eerst naar de Peppels voor 
samenkweek en dan komt ie weer terug. 
Op het kweekhok zit alles gescheiden en is er een doffer tussen de duivinnen 
gevonden. Deze blauwe is een aparte. Piet de Vogel x Jan Polder. Geweldige lijnen, 
maar liever een duivin dan een doffer. Dus nog even kijken wat we met deze doffer 
gaan doen. Het is een buitenstaander... 
  
De duiven komen los als het kan qua licht en tijd. Dit is dus op een vrije dag of in 
het weekend. Verder ruien ze goed door en vind ik weinig tot geen eieren. Alleen 
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de jonge doffers worden nu toch echt een man en dus vervelend.  
  
Week 41 -42          
  
In China gaat het nog steeds goed. Mijn duif zit nog steeds in de race en krijgt nu 
in 14 dagen 400 en 500 kilometer voor zijn snavel. We hopen allemaal dat de 
afstanden gaan tellen en dat mijn duif voorop zal eindigen. We wachten 
af.  Deze week was de duif reeds 12de internationale duif, dus de afstand doet 
wonderen.    
Bij Eijerkamp afgelopen zondag een mooi duivinnetje gehaald uit de Zorro maal 
Mister Universe. Zeg maar Jan Aarden x Eijerkamp Muller. Dit duivinnetje is een 
zomerjong van 2006 en moet nog een aantal pennen gooien, maar kan wel 
gekoppeld worden met de kerst.  Ook deze zondag een jong gehaald bij Cees van 
de Laan uit de oude Texier lijnen met een beetje Madonnabloed van Wim Muller via 
Jan Moerman. 
  
Verder ruien de duiven op het kweekhok en het vlieghok uitstekend. Ze krijgen een 
rui-mengeling met een mengeling van onrkuidzaad en snoepzaad.  Verder ga ik 
deze week met karnemelk experimenteren. Vooral de oude duiven, welke nu dus 
niet meer in hun vertrouwde omgeving zitten, beginnen lekker kaal te worden. Ik 
hoop dat met de karnemelk alle oude veren eruit gaan ! 
  
Ook wil ik deze weken de planning gaan maken voor de koppels op het kweekhok. 
Elk jaar weer een puzzel, dus ik denk dat ik e.e.a. maar rustig aan doe. Ook moet 
het hok nog geschilderd worden. De kleur :  donker groen. (Rijtuiggroen) 
  
In het algemeen is de duivensport een individuele sport. Maar er zijn altijd 
momenten dat je een ander kan helpen, bijv. met een aantal kweekkoppels of met 
jongen uit je beste duiven zodat men een goede start of herstart  kan maken. Dan 
is het natuurlijk leuk als er ook spontaan verteld wordt dat bepaalde nakomelingen 
het wel of niet doen op de vluchten. Wanneer je er niet naar moet vragen, dan is 
het goed ! Helemaal leuk is als er een website komt en dan vermeld wordt , waar 
de duiven vandaan komen en niet alleen de algemene bloedlijnen worden vermeld.  
En dan als toppunt is het helemaal sympatiek als je een duif terug kan krijgen als 
diegene de duif niet meer hebben wilt.  Je de keuze laten , of je de duif hebben wilt 
of niet is dan geweldig en komt erg goed over.  
Minder leuk is dat je iemand helpt en dan stank voor dank krijgt en bovenstaande 
niet gebeurt... erg jammer, maar dan schijnt toch weer de ware aard van het 
beestje boven te komen.... Je maakt wel eens wat mee...  
  
En dan nog het nationaal vliegprogramma. Het moet er komen vind ik... er schijnen 
her en der enkele aanpassingen op te zijn, maar het moet er wel komen. Het is 
goed om het programma gelijk over het hele land te krijgen. De duivensport moet 
veranderen, we hebben te lang stil gestaan. Ook de gebieden die vroeger het 
centrum van de duivensport waren, Limburg en Brabant moeten mee. De rest van 
het land wil graag en we zullen toch moeten ! 
  
We hebben net najaarsvergadering gehad. Bij ons spelen er twee zaken :  1. een 
nieuwe plaats voor een nieuw lokaal en het vliegprogramma 2007. Dit laatste is 
altijd een leuk discussiepunt.  
  

Week 39-40 
 
Inmiddels is het weduwnaarhok schoon. Uitgerookt en wel met het nog net 
verkijgbare droogontsmetter van Koudijs. Verder as zondag naar Eijerkamp voor de 
jaarlijkse eitjesdag. Ik mag een jong ophalen uit de privédomeinen, dus ik ben 
benieuwd.  
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Verder as vrijdag naar Theo Streefkerk om twee jongen op te halen. Of deze 
richting kweekhok verdwijnen of niet dat weet ik nog niet. Ik ga ze in ieder geval 
uitwennen.  
 
In China gaat het met de opleervluchten OK. de 120 km vlucht is net achter de rug 
en die ging bijna perfect. Even meer naar voren in de uitslag en dan zijn we 
tevreden. 

 
Week 37-38 

In deze weken weinig tot geen veranderingen doorgevoerd. Alleen de duiven eten 
en water gegeven, en zo nu en dan losgelaten. Dit kwam over het algemeen door 
tijdgebrek. De late jongen ontwikkelen zich goed. Ze ruien lekker mee met de 
andere jongen en vliegen nu ook in het koppel. Zaterdag heb ik de eerste selectie 
doorgevoerd, zodat ik nu op 19 om 19 zit op het vlieghok, en dan daarbij nog een 
aantal late jongen. Ik heb duiven eruit geselecteerd die nu na 3 jaar nog niets 
gedaan heeft (1x), twee duiven die van 2004 zijn en alleen maar dagen te laat 
komen (2x) 1 duivin die bij een gevecht blind gepikt is aan 1 oog, de pupil is 
gewoon een gat (1x), twee doffers van 2005 die ik meerdere keren heb moeten 
ophalen en 1 jong waarmee hetzelfde aan de hand was. 
  
Tevens heb ik alle vliegduiven naar het jonge duivenhok gedaan. Daar staat de ren 
alle dagen open EN kan ik op mijn gemak het weduwnaarshok klaar gaan maken 
voor de winter. Alle broedhokken moeten schoon, daarna de vloer en dan een keer 
goed ontsmetten met de droogontsmetter en een natte ontsmetter.  
De vliegers wil ik voorlopig nog niet scheiden, daar ze pas in maart weer 
samengezet worden.  
  
Op het kweekhok wordt alles gescheiden op 1 koppel na. Deze duivin is van 1997 
en begint al moeilijk te lopen. Zij heeft vele bruikbare nakomelingen gegeven en nu 
liggen er weer twee jongen. NU met een Eijerkamp-Muller doffer en straks in de 
winter zal zij met een Black Giant kleinzoon door kweken... 
  
Ook zal ik beginnen met een aantal websites die op stapel staan. Ik wil in ieder 
geval de look and feel alvast maken ! 

Week 34-36 

Nog 1 week en dan is het officiele vliegseizoen voorbij. Voor mij is het al twee 
weken geleden dat ik voor het laatst heb ingekorfd. Sindsdien zijn de jongen bij de 
Merel een dag of 18 denk ik, en de rest in het vlieghok rond de 14 dagen. De 
kleuren zijn al zichtbaar !  Deze zes jongen gaan naar Lelystad alwaar deze lekker 
opgeleerd gaan worden.  
Op het kweekhok liggen nog twee jongen, welke denk ik, de laatste zullen zijn. De 
duiven moeten ook de tijd krijgen om te ruien, om met de kerst klaar te zijn voor 
de koppeling.  
  
Verder heb ik een slag geslagen voor het kweekhok. Een kleinzoon Black Giant 
komt richting West-Knollendam uit lijnen welke ik nog niet heb en via de juiste 
chromosomentheorieen.. 
  
Het vlieghok heb ik op papier geselecteerd tot 19 om 19, dus 4 duiven te veel... je 
weet nooit... 

Week 33 

Deze week kwam mijn tweede getekende thuis van Bergerac samen met de 4 
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natoerduiven. Ze zag er goed uit en heeft gewoon gewacht tot het mooier weer 
werd en is toen weer gegaan. Verder heeft de Merel reeds jongen welke voor Merel 
zijn.. Verder zit op het vlieghok alles op eieren en de meeste zullen niet uitkomen, 
daar de doffer en/of duivin mee is geweest naar Bergerac. Deze mogen 
doodbroeden en wellicht daarna nog een jong of anders helemaal niet. Ik ben daar 
nog niet uit. 
Van de 4 natoerduiven kwamen er 3 netjes naar huis. De ene afvaller heb ik reeds 
2 keer opgehaald, dus is geen blijver. De andere 3 zijn :  de eerst geringde en 
genaaide (door dr. Mannaart....)een duif van Carlos en een late gekweekt door 
mijzelf.  
  
Op het kweekhok groeien de jongen zeer voorspoedig. De bonte Eijerkampdoffer 
heeft reeds 2 jongen, 10 dagen uit elkaar, voor Merel, en de 3 andere koppels 
zorgen voor 5 jongen, welke ook goed gaan. Deze koppels staan op inteelt richting 
Black Giant.  
  
De komende weken gaan we het hok schoonmaken van binnen en schilderen van 
buiten. Van binnen schoonmaken, omdat de groene bakken bij ons t/m augustus 
elke week naar buiten mogen. (dus nog 2x, dat zijn dus 2 hokken...) en van buiten 
moet het hok donker groen worden. Het hok moet strak in de lak weer de winter 
in, zodat het in een betere conditie zit dan nu. Ik hoop dus op een paar mooie 
dagen.... 
  
Dan moet er nog geselecteerd worden en dan...... dan zullen we wel weer een 
maand of 2 verder zijn.... 

Week 32 

De laatste van het seizoen was wederom een kraker. Al vroeg was de combinatie 
Ros bekend in Lekkerkerk, maar de duiven kwamen traag. Dan komt er een 
telefoontje uit het Paradijs dat Vokko wederom de eerste melding heeft. Het 
duivinnetje heeft haar best gedaan en wordt 8e Provinciaal. Zo wint Vokko twee 
jaar achter elkaar Bergerac en wint hij dit seizoen 2 keer een rayon C  vlucht. De 
duiven doen het dus goed in het paradijs bij Vokko en Linda. 
  
Vokko begint op 11.28 uur en dan begint het echte wachten. Niemand belt totdat 
wij de Biemans 776 zien en horen vallen. Deze doffer had dus al prijs van 
Barcelona en nu bijna 1 op 50 van Bergerac. Op 12.48 was hij binnen en dan 
verwacht je een bombardement van duiven. Niets is minder waar want op zaterdag 
komen er nog 2 bij. Om 1600 uur en om 19.10 uur. Dan verwacht je de volgende 
morgen duiven, maar ook dat was niet het geval. Maandagavond een duif van 
Bordeaux terug, een jaarling .Dan op dinsdagmorgen mijn eerste getekende en 
dinsdagavond belt Henk Jongewaard op uit Westzaan dat ze bij hem de 04-608 
gevonden hebben op straat helemaal uitgetelt. Ik heb haar opgehaald en even 
apart gezet. Kijken of ze het gaat halen... ik ben bang van niet. 
  
Tussen het thuiskomen van de duiven was het zulk lekker weer dat ik het plafond 
van de gang en de weduwnaars heb afgespoten met de hogedrukreiniger. Ook 
gelijk de pannen meegenomen, zodat al het stof in de kap weer verdwenen is en de 
ventilatie weer zoals in het begin is. Ik had dit al gedaan bij de jongen en de 
duivinnen en nu dus bij de rest van het hok. 
  
Verder de 3 latere jongen op Geertruidenberg meegehad. Ze hebben allemaal de 
weg weer gevonden, dus gaan ze vrijdag weer mee. Ik ben er met 5 begonnen, 
maar een witte en een andere wisten de weg niet te vinden. 1 heb ik er opgehaald 
in Haarlem Noord. Ze zijn redelijk ver in de rui, maar ik speel ze nog twee vluchten 
en dan is het genoeg. 
  
Op het kweekhok ben ik alles aan het ringen. De 6 inteeltjongen groeien goed op.  
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Ik ben benieuwd hoe deze inteeltjes zich gaan gedragen. Ik kweek twee rondjes uit 
deze duiven en dan gaan ze definitief op stok voor de winter. 
  
Verder hoop ik dat er nog wat duiven doorkomen van Bergerac. Vanmiddag 
(woensdag)  nog een jaarling duivin terug, we zitten inmiddels op 6 en de 04-608 
zat pienter in het opvanghokje... 

Week 31 
 
De vliegduiven zijn vanaf Bordeaux bij elkaar gebleven. Dit met het oog op 
Bergerac. Ik wil ze daarop dus op verse eitjes spelen. De doffers gaan mee op 
verse eieren of drijven en de duivinnen op verse eieren.  

Ik heb 5 ouden en 4 jaarlingen ingekorfd. 3 oude doffers en 2 jaarling doffers, 2 
oude duivinnen en 2 jaarling duivinnen. De jaarlingen krijgen dus hun eerste 
overnacht en de ouden hebben er al een aantal achter de rug. Er zitten meer 
duivinnen dan doffers, dus meerdere doffers hielden het meer dan 1 duivin, dus we 
zullen zien wat voor stimulans en vorm dat zal brengen. Het zal alles of niets zijn 
en we wachten af.  

Er waren veel duiven met inkorven. In schat zo in dat er meer dan 500 duiven bij 
ons in het inkorfcentrum waren, dus dat is aardig wat. Topinkorvers : Vokko, 
Paradise, Brugge en Ben en An van de Peppel. Vokko had er dik 80 mee vanaf het 
Paradijs en Ben en An 56.  

De Merel zit op eitjes en als deze bezet zijn, zijn ze voor de naamgeefster Merel. 
Die mag de jonge duifjes wegwijs maken in deze regenachtige wereld. 

OP het kweekhok heb ik 4 koppels bewust gezet. 3x van Wanroy Black Giant inteelt 
en de Krancher 728 van 97 met een Eijerkamp-Muller doffer. Ik wil haar EN aan de 
gang houden en wat extra jongen van haar kweken met een doffer welke ik wel zie 
zitten. Met haar vorige doffer wilde het niet zo vlotten, alle jongen op 1 na pleite, 
dus eens kijken wat een paar late jongen kunnen doen. Alleen de eerste eieren 
leken bevrucht, maar de eieren zijn niet uitgekomen. Van de andere 3 koppels 
overigens wel.  

Ook ben ik langzamerhand het kweekhok aan het reorganiseren. Er komen wat 
duiven van Cees van der Laan bij, en 4 nieuwkomers bij Eijerkamp vandaan. 
Verder een kleinkind van Monty Boy en Delta King (resp. Piet de Vogel en Jan 
Polder, broer van moeder Victoria, eerste nat. St.Vincent) en een kleinkind van de 
218 van Ben van de Peppel via Ed Hooyschuur. Ook komt de Merel van het 
vlieghok over. Dan heb ik ook nog een samenkweek resultaat van een kld Black 
Giant x Zoon Garzelli. Dan heb ik tevens een tweede uitgangspunt, minder 
kweekkoppels,  maximaal 12. Dus dat wordt dus passen en meten en vooral 
kiezen. 16 koppels was en te druk en ik kan zelf te weinig jongen testen. Dus wordt 
de meetlat zeer hoog gelegd en gaan er lijnen uit, die ik niet meer wil hebben door 
te weinig rendement of omdat het eenlingen zijn.  

Daar kunnen inderdaad duiven bijzitten, welke ik nog niet goed heb kunnen testen, 
of dat ze bijv. een specifieke ZLU specialisatie hebben… en die duiven wil ik eigenlik 
niet meer hebben. Ik wil duiven die alles kunnen vliegen en niet alleen ochtend- of 
middaglossing. Allrounders, daar zijn we naar opzoek.  

Dus de Black Giant nazaten blijven, de Peppels, de Kranchers, 2 van de 4 
Streefkerkjes (oude soort) en zeg maar de van der Laantjes. De twee 
Schermerdoffers gaan naar Cliff voor samenkweek… Hij slaagt goed met zijn 
kruisingen, en ik minder, dus dan doen we dat anders. De jongen gaan wel weer op 
en neer, zoals dat altijd gaat.  
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Alle duiven waaraan ik nu twijfel gaan er dus uit. Wellicht iets te rigoreus, maar dat 
is dan maar zo. IK voel me er zo goed bij, dus doen we het zo. Dan laten we alles 
ruien, en na de rui gaat de stofkam er nog eens door. Dan hoop ik op maximaal 12 
koppels en 1 overlegkoppel uit te komen.  

Ik had trouwens ook nog 5 late jongen voor de natoer. Deze zijn reeds 2x 
weggeweest en volgende week de mand in. We zien wel wat er overblijft.  

Ik zal deze winter mijn best doen om de foto’s op de website te vervangen door 
wat professionelere exemplaren. Er zijn een aantal duiven die dat zeker verdienen. 
Vokko heeft de kunst afgekeken van een profi fotograaf, dus ik ben benieuwd. 

Succes met Bergerac ! Ze zijn inmiddels los om 12.30 uur. 

Week 29-30 
 
Mont de Marsan. 2 duivinnen mee, meer had ik er echt niet. Wel duiven van 
Bordeaux, maar deze konden, vond ik, niet mee.Bordeaux was een zware vlucht en 
dan binnen twee weken weer de mand in, nee dat kan niet vind ik. Dus twee 
dames in de strijd op deze zware vlucht en sinds 2003 weer een natte op de 
geliefde overnacht. Althans nat... de vereniging is nog niet dicht 's avonds, maar er 
wordt besloten het concours te sluiten. Op 6.35 uur heb ik de eerste duif in de 
morgen zover ik kan zien op de Compuclub van heel Noord-Holland... en ik heb de 
klok laten uitslaan, maar er wordt niets mee gedaan.... Ikzelft vind het zonde van 
mijn energie om mij er druk over te maken in dit warme weer, maar er zijn er die 
er anders over de denken... Denk aan je punten wordt er gezegd..  De volgende 
morgen erg vroeg kwam de Merel gelukkig thuis. Deze dame heeft nu dus de 
eerste misser op 9 overnachtinkorvingen. Zij gaat dus niet meer mee en gaat naar 
het kweekhok. De tweede komt eind week 30 weer op het honk thuis.. 
Op Bordeaux 7 duiven ingekorfd. Weer 3 jaarlingen en 4 ouden. Ikzelf zat in 
Londen bij de afscheidswedstrijd van Dennis Bergkamp... ja men moet wel eens 
keuzes maken in het leven... maar mijn vader zat op wacht... maar helaas, pas na 
achten (1 uur na concours)  komt de eerste en de volgende ochtend voor 0900 uur 
de andere 4. Dus 3 oude en 2 jaarlingen thuis, waaronder de eerste 2 getekenden. 
Ook dit was een draak van een vlucht met onweersbuien en zware regenval.... 
maar als een ander duiven heeft, moet ik ook duiven kunnen hebben... vind ik.  

De latere jongen hebben nog geen lapje gehad... het is nog steeds warm en 
oostenwind. Begin volgende week, dan zal het er wel van komen... 
 
Na Bordeaux de ouden laten zitten voor een nestje op Bergerac.. kijken of dat wil. 
 
 
Week 28 bis.. 
 
Een discussie op het forum van de NPO leidde tot een kleine bijdrage van mij... ik 
dacht dat plaats ik maar even in de week ... 
 
Ik denk dat er een aantal oorzaken zijn van het vele jonge duivenverlies : 
 
1. Overbevolking in het jonge duivenhok..... 
 
2. te veel bijplaatsen van latere jongen 
 
3. verduisteren... men verduisterd om de jongen door te kunnen spelen t/m de 
laatste vlucht. JOnge duiven zijn de TOEKOMST van je hok en je moet ze dus ook 
als zodanig behandelen....  
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4. verandering in voeren.... veel liefhebbers zetten hun jongen gelijk na het spenen 
aan de AS junior, of ander specifiek juniorenvoer. Deze jongen krijgen GEEN kans 
om goed uit te groeien... Als ik zie wat voor duiven ik opvang en dan hoe deze 
gebouwd zijn qua frame en spieren en het moeten dan ook nog Janssen types zijn, 
dan zeg ik, waarom heeft zo'n jong een ring om, het ziet er niet uit, is niet 
uitgegroeid etc etc... 
 
5. Weinig selectie van ei tot 100 dagen oud. Liefhebbers kweken maar en kweken 
maar, maar selecteren HO MAAR.... 
 
6. Kampioenschapsdrang... kijk naar en het weer en korf in...  
 
7. inkorfdrang... "oh er is een oefenvlucht... INKORVEN " de lossingsdeskundigen 
kijken wel of het goed gaat... een afdeling moet de BALLEN hebben om 
oefenvluchten af te lassen tot op de middag voor de avond van inkorving. Ik zou 
graag willen dat er bij ons een maand voor aanvang elke week 3 oefenvluchten 
worden gepland met een flexibele losplaats... tussen 30-90 km.  
Is het goed weer laat je ze alle drie doorgaan, is het warm en oosten wind bijv. dan 
cancel je de boel.... Je hebt altijd een week in die maand met goed weer en dus 
opleermogelijkheden... 
 
8. gezondheid. Toch erg belangrijk vooral bij jonge duiven die moeten leren./.... 
 
9. Aandacht van de melker... Veel liefhebbers doen de jonge duiven "erbij" en 
schenken daar veel minder aandacht aan dan aan hun oude duiven... tegenwoordig 
kan dat dus niet meer... een duif mot zich thuisvoelen op het hok... en bij de 
liefhebber... een reden waarom veel overnachtliefhebbers hun jongen niet of 
nauwelijks opleren... of laat kweken.... 
 
Oplossingen : 
 
Verandering vliegprogramma... met de jonge duivenvluchten gaan richting 
navluchtentijd, deze verlopen altijd aanzienlijk beter.. tevens voordelig ivm 
vakanties e.d. 
Dit betekent dus ook LATER kweken, dus niet meer midden in de winter kweken, 
maar lekker in maart/april... eerste vluchten van de ouden op nest, welke jongen 
later doorgaan naar het jonge duivenhok... 
 
Het klimaat verandert, dus ook ons duivenseizoen zal moeten veranderen...  
 
Maar de duivensport moet dit wel willen... we zijn redelijk traditioneel ingesteld !! 
 
Week 28 
 
Montauban en Barcelona. Dat waren deze week de vluchten. Zondagmorgen om 
kwart voor zes uit mijn bed gebeld door een hyperventilerende Ruud V. die zeer 
vroeg wakker geSMS-ed was door een nestduivin en 1 over NH en 3 in de sector 
speelt. Huppelend over het achtererf vertelde hij mij het geweldige nieuws en na 
wat gegevens te hebben gehad ben ik maar mijn bed uitgegaan. Even de melding 
overal op internet gezet en doorgeSMS-ed aan Carlos en Cliff. Om even over half 
10 kwam de eerste getekende Montauban Pop, Broer Scaramouche welke vorig 
jaar goed zat op Montauban, als een kurketrekker naar beneden. Een geweldig 
schouwspel wat toch een minuut in beslag nam. Ik was nog met melden, voer 
geven en de duivin voor Pop bezig, toen nummer 2 zich aanbood, een jaarling 
duivin van Peter Molenaar. Deze Saarloos x Eijerkamp duivin was getekende 2. Na 
Melding 22 was 28 de volgende dus het concours liep lekker door. De andere twee 
meldde zich ook nog die middag, samen met een laatkomer van Bourges. Toen om 
1900 uur uitslaan van Montauban en even over 8-ten de SMS met een 
Barcelonaduif. Wetende dat Nationaal en Internationaal nog niet dicht waren, ben 
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ik naar huis geraced en de Biemansdoffer geklokt. De volgende morgen was de 
Alexis om 7.35 uur ook weer paraat.. dus alles weer thuis.  
Maandag ingekorfd voor Mont de Marsan, de Merel en de Zoete Bonte, nummer 1 
en 2 van St.Vincent. Het is donderdag en de duiven zijn om 1100 uur gelost. Tegen 
de middag alle thuisblijvers behalve de duiven van afgelopen weekend even 
richting Katwijk gebracht en 1 voor 1 een lapje gegeven.  
 
Als het weer west wordt, begin ik met de latere jongen op te leren.  
 
Het is wel erg leuk dat Robbert van Braam, Ben van de Peppel en Cliff Krancher de 
laatste weken regelmatig duiven draaien die geboren zijn om ons kweekhok, of uit 
duiven van mij... toch leuk om te horen...  
 
Week 27 
 
Deze week slechts drie vluchten, Bordeaux, Bourges en jonge duiven Duffel. Ook 
had ik Bodeaux ZLU nog kunnen vliegen, maar dat vond ik wat te veel van het 
goede. Het was weer lekker warm en nu nog steeds op dinsdagmorgen. Ik denk 
dat de afgelopen dagen de temperatuur niet onder de 15 graden is geweest. Nu 
wordt het vandaag ook weer 30 graden en dat blijft zo tot en met woensdag. 
Donderdag gaat de wind naar het zuid-westen en dan wordt het koeler.  Dat is wat 
beter voor Montauban, Barcelona en de jonge duiven.. 

Allereerst de jonge duiven. Allemaal ondanks het weer naar Duffel. 2 recidivisten 
mee en de 30 teruggekeerden van vorige week. Ik heb er nu 20, en dat vind ik 
eigenlijk iets te weinig, maar we gaan er gewoon verder mee.. ze vlogen 
gisterenavond toch weer 30 minuten in die hitte... 

Dan Bordeaux. 2 doffers en 5 duivinnen mee en de doffers deden het. Een 14e en 
een 31 tegen in ons NIC 315 duiven is toch beide 1 op 10. Galileo Figaro was de 
eerste en de tweede was Black Revenge. Verder is er nog 1 duivin doorgekomen en 
de rest is nog onderweg... 
 
Bourges was voor de 6 jaarlingen weer een kraker. Geen duif op tijd, maar nog 2 
achterblijvers. Wel terug is één van de recidivisten van Ablis.  
 
as Weekend dus Montauban en Barcelona. Barcelona is afgelopen zondag reeds 
ingekorfd in Alkmaar en de Biemans doffer en de Alexis verdedigen onze kleuren. 
OP Montauban heb ik 2 2 jarige en 2 jaarlingen klaar staan. Dus 4..... 
 
Daar ik met de jongen een klapper heb gemaakt, ga ik kijken wat ik daaraan kan 
doen... kijken naar de trainingen  e.d. en dan pas beslissen of ik inkorf ....... 
 
Week 25-26 
 
Eén is er nog nagekomen van Ablis, op de middag van Orleans. Daar zijn dus alle 
jaarlingen op meegeweest. Eéntje wist het niet te vinden en dat was al meer 
voorgekomen, alleen landen in Uithuizermeeden.... U kent het wel... tussen 
Roodeschool en Delfzijl...  
Op de Zondag voor de dinsdag van inkorving St.Vincent de duiven meegenomen 
naar Zandvoort. Als snelste, de Merel in 17 minuten... 
 
De jongen twee maal opgeleerd bij Pontje en de Wielerbaan Sloten. Daarna gelijk 
op Meer. Een zeer vroege aankomst op 35 deed mij schrikken... later bleek dit de 
eerste in de vereniging te zijn... helaas niet geklokt... maar het grotere doel was 
natuurlijk St.Vincent. Ben Cliff en Grada zitten mooi vroeg en ik halverwege de 
prijzen met twee duivinnen. De Merel speelt om 16.40 uur 8 op 8 op de overnacht 
en de Zoete Bonte was nummer 2. Om 19.35 uur de zwarte Casper en dat was dus 
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3 van de 6. Alleen op zondag en Maandag geen veer meer gezien qua St.Vincent, 
want de jongen van Meer liepen tot en met maandagmorgen door... 3 doffers 
weg ... dus we beginnen  weer goed. 
Naar Bordeaux middaglossing gaan er 6 of 7. Dan naar Barcelona a.s. Zondag 2, de 
Alexis en de Biemans. De jongen gaan naar Duffel en worden weer niet geklokt. 
 
De Barcelona klokken maar alvast opgewonden en even warm laten lopen. 
 
 
Week 23-24 
 
Het klinkt wellicht raar, maar weinig tijd voor uw leesplezier. Ablis ging best wel ok. 
Ik was tevreden met mijn aandeel, met de aankomsten alleen niet met het aantal 
achterblijvers. IK was er van de 28 4 jaarlingen kwijt. Van die 4 had ik er zelf maar 
1 gekweekt en dat uit ouders welke nu niet meer op het kweekhok zich bevinden.  
De jongen heb ik al een dag in de mand gehad en daarna gelost bij onze 
vereniging. Ze deden ongeveer een 45 minuten over om weer thuis te komen. 
Daarna de jonge duiven geënt.  Dus deze zijn ook klaar om opgeleerd worden. Ik 
wacht even op een westelijk windje om de jongen een paar keer wegbrengen. Vorig 
weekend alleen de oude sprinters mee gehad naar Chimay, waarvan de soepel 
weer terugkwamen. Deze week de jaarlingen naar Orleans en zondag de 
thuisblijvers een stukje weg. Dinsdag de St.Vincenters in de mand. Ik heb een 
selectie van 6 stuks. Als deze allemaal goed zijn, dan gaan ze zeker mee. Drie oude 
ST.Vincentgangers en drie nieuwe. Ik ben benieuwd en ik ben ook blij dat eindelijk 
het overnachtseizoen gaat beginnen. 

Vorige week bij Piet Valk wezen kijken. Hij kreeg de duiven superieur en werd 
terecht Vitessekampioen. Het was net of ze het hok aanvielen. 98% van de duiven 
viel op de plank, dus ook op de plank van het EC. Ik was onder de indruk.... 

Als St.Vincent eenmaal begonnen is, dan is het 7 weken achter elkaar bingo. 
Op het kweekhok alles gescheiden. De kwekers worden over drie weken op inteelt 
gekoppeld, dus kld x klz Black Giant enzo... kijken wat dat doet.... 
En de zus Montoya van Fred en Martijn doet het goed. Ook de stamboom zag er 
top uit. Allemaal prestatieduiven ! 
 
Week 22 
 
Chimay. De vlucht wordt uitgesteld van zaterdag naar zondag. Een grotere hekel 
heb ik niet aan uitgestelde vluchten voor de eerste dagfondvlucht. Je hebt dan nog 
maar 4 dagen om de duiven weer goed te krijgen voor de volgende opdracht. Voor 
de jaarlingen is dat bij ons een sprong van 200 km, van 280 naar 490. Dat is elk 
jaar zo en de jaarlingen hebben daar nog wel eens moeilijkheden mee. Ze komen 
dan aan met verkrampte poten of hebben zich helemaal leeg gevlogen. Maar 
diegene die deze test doorstaan zijn weer een stap verder in het proces van 
volwassen worden.  
Maar nog even terugkomen op Chimay... de eerste een jaarling duivin komt als een 
steen naar beneden en verliest geen tijd op 31. De volgende 3 blijven vliegen en 
komen pas later. Dan heb ik er in een half uur 21 van de 31. Binnen een uur heb ik 
er 29. Nummer 30 komt vlak voordat ik naar de vereniging ga en nummer 31 komt 
op maandag.  

Ablis is ook de laatste vlucht waar alles op meegaat. Hierna worden de duiven 
gesplitst over de diverse vluchten heen. Op Nijvel zijn de Barcelonagangers, dit zijn 
de Biemans 776 en de Alexis van 2000, en de Kleine Marathon van 99 mee. Deze 
drie hoef ik niets meer te vertellen wat ze doen moeten en deze zullen alleen 
soepel moeten blijven voor hun opdracht en dat is dus Barcelona en Bordeaux voor 
de 99-er.  
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Verder zijn thuis een jaarlingdoffer die afgelopen maandag pas thuiskwam, 
helemaal op. En een duvin welke nog herstelt van een aanvaring met een te hoog 
hangend draadje.  
 
Over de jongen ben nu steeds meer tevreden. Er komt er nog 1tje bij, en dan is 
het echt te vol. Maar na het opleren zullen we zien wat er over is. 

Van Fred en Martijn een mooi jong duivinnetje gehad wat een zusje is van hun 
Bordeaux ZLU duif, welke komt uit de, ik mag wel zeggen, gouden lijnen van de 
Black Giant.  De stamboom komt hopelijk snel.. ik kan niet wachten. Dit alles op 
een bonnetje van de ZCC. 
 
Het is nu de morgen van Ablis en we gaan wachten.. ze zijn vroeg los... 
 
Week 21 
 
Als eerste Unikon SMS geinstalleerd en getest. Ook SMS duif geinstalleerd. Beide 
werken voortreffelijk. Links Unikon en rechts de meldservice van SMS duif over de 

  

  

  

  

  

 
 lossing van de duiven. Vooral bij laatkomers en als je niet bij je hok is werkt het 
super. Binnen een minuut weet je of er een duif gevallen is. Ook kan je natuurlijk 
het nummer van het meldcentrum erin zetten. Geef door welke mobielnummer er 
aan je Unikon hangt en het meldcentrum heeft in ieder geval de gegevens. Ik denk 
alleen dat ons meldcentrum daar niet op zit te wachten.... 
 
We vlogen dit weekend Nijvel en door de wielerronde de ronde van het Lage Land 
had ik mijn module reeds af laten slaan. Dat is de juniorenronde waar mijn vrouw 
en ik in de organisatie zitten. Het weer was nou niet echt best en de voorspellingen 
waren dusdanig dat we wel eens niet thuis zouden zijn. Gelukkig waren we dat wel 
en op dik 217 kilometer 2 duiven om 14.00 uur exact en om 14.20 uur waren er 10 
thuis. Op zondag kwam de een na laatste, aangevlogen maar geen verwondingen 
en op maandagmorgen kwam de laatste, met een kapotte krop. Toevallig was die 
van zondag op Strombeek mijn eerste en die van maandag op Meer...... 

Ook op zaterdag alle jonge duiven in mijn handen gehad. Ik heb toch weer 3 
uitschieters er tussen zien zitten. 

Week 18-20 
 
Ik schaam mij dood... 3 weken geen taal noch teken. Dus nu maar even drie 
weken samenvatten. In week 18 de duiven dus NIET mee gehad naar Gorinchem. 
Onze hele tuin is inmiddels gerenoveerd en daar werd dus op 2 mei mee begonnen. 
Naar Meer alle duiven mee, behalve 6 duivinnen, welke nog moesten leggen of aan 
het leggen waren. Op het einde miste ik nog twee doffers.. In de week daarna de 
duivinnen meegenomen naar Hilversum voor een lapje en alles de mand in voor 
Strombeek op de zaterdag. Alles terug zaterdagavond. Dus alles heeft geleerd. De 
eerste duif ging trouwens bij mij dik 90km per uur...  
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De jonge duiven beginnen eindelijk te vliegen, de laatste aanwinsten nog niet, 
maar alles speert het hok uit en vliegt met enthousiasme. Ik denk dat ik met de 
meeste van deze jongen de jonge duivenvluchten wel ga halen. De bon van de 
Comb. Leusink uit Neede is ook geïnd. De jongen kon ik ophalen in Zwaag, dus dat 
scheelde een hele rit.  

Op het kweekhok liggen de laatste jongen voor andere liefhebbers. Dan is het 
schluss en kan daar de deur wat jongen betreft voorlopig op slot. Mijn vader kan 
dan op vakantie en de duiven kunnen wat rustiger aandoen.  
 
a.s. Weekend Nijvel, en dan in de daarop volgende week de duiven op 
weduwschap. Tel maar uit, Meer verse eieren, Strombeek 9 dagen, Nijvel 16 dagen 
en dan op overbroeden op weduwschap.  
 
Verder is de SMS modulecode binnengekomen. Deze is reeds geïnstalleerd en als 
het snoertje tussen telefoon en Unikon komt, kan ik e.e.a. uittesten. We houden je 
op de hoogte.  
 
  

  

Week 17 
 
Deze week op zaterdag de vliegers gekoppeld. Althans, 17 doffers en duivinnen bij 
elkaar gezet en ze het lekker laten uitzoeken. Zondagmorgen vroeg even gekeken 
en toen de laatste 6, zus drie koppels bij elkaar gezet. Op dinsdag zat alles los en 
nu op vrijdag lijkt het erop dat de eerste eieren komen. 
Verder heb ik ze nog naar pontje gebracht op woensdagmiddaglaat. Tegen 1700 
uur pas los gelaten in  groepen. Eerst de duivinnen en dan de doffers. Nu kunnen 
ze of morgenochtend vroeg mee richting het zuiden of ze gaan gelijk met de 
vereniging mee naar Gorinchem. Dan vrijdag naar Meer en dan is de voorbereiding 
voor de overnacht begonnen.  
Ook MOET ik deze week mijn planken voor elkaar maken voor het EC. Ik moet 
even de tijd hebben om naar de bouwmarkt te gaan om profieltjes en 
bevestigingszooi te kopen daarvoor. Het is nog erg hectisch met de wielerrondes, 
de afhandeling van de eerste en de organisatie van de tweede.  
 
Het jonge duivenhok zit vol.. Er komen er nog een paar, en dan is het echt vol.. De 
jongen beginnen nu echt ook lang in de lucht te hangen,... 
 
Verder is het gewoon afwachten.... 
 
 
Week 16 
 
Deze week naar Bordeaux geweest voor het WK baanwielrennen. 4 dagen TOPsport 
gezien en gelijk lekker uitgerust. Verder even de losplaats bekeken .We waren er 
toch dichtbij en het is een mooie ruime losplaats. Centre Routier ligt bovenaan 
Bordeaux vlak bij Bordeaux Lac en dus het wielerstadion. Logisch dus dat vroeger 
de internationale treinduiven een kilometer of 5 verder moesten vliegen.  
Bij Eijerkamp vorige week is een grote wens in vervulling gegaan. Na een 
rondleiding kwamen we bij het bejaardenhok waaruit plotseling door Arno Brouwer 
Black Giant werd gehaald. Met gevoel voor historie vertelde hij het verhaal van de 
Black Giant en liet ons de duif in handen nemen. Voor een duif van 1991 zag hij er 
fantastisch uit... geen sleet in de rug, strakke spieren, dito vleugels en gewoon al 1 
pen gegooid. Een werkelijk prachtig oog. Alleen jammer dat deze doffer sinds 2001 
niet meer bevrucht. De doorkweek van deze doffer is echt fenomenaal, tot aan de 
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4de en 5de generatie aan toe. Verder kregen we Armstrong (van Loon) in handen. 
Ook deze duif zag er top uit. Deze grijze raaf was wat korter gebouwd en de 
spieren wat korter en steviger dan bij Black Giant. 

Verder gaat het op het kweekhok super. Deze weken zijn er weer 20 jongen 
geringd. Verder heb ik besloten om de vliegers in de laatste week van April te 
koppelen. Via doodbroeden gaan ze dan op totaal weduwschap. Met St.Vincent 
staan ze dan 4 weken op weduwschap en dan op scherp.  
 
Verder heb ik de indeling van de duiven tot Montauban gedaan. Ik zal Barcelona 
vliegen en de middaglossingen St.Vincent, Bordeaux, Montauban. 
 
 
Week 15 
 
Zo deze week twee leuke .EU domeinen geregistreerd gekregen. Racing-pigeons.eu 
en pigeonracing.eu zijn van mij en daar kan ik dus weer leuke dingen mee doen. Ik 
kan bijvoorbeeld mensen een website geven als : www.racing-
pigeons.eu/arjanvangent  of ik kan mensen een mailadres gaan geven : 
arjanangent@racing-pigeons.eu...  Dat zijn toch weer leuke dingen voor de 
mensen. Verder as woensdag naar Brummen.  
De jongen beginnen nu rond het huis te vliegen en proberen zo nu en dan een 
koppel te vormen. Ze lijken me erg gezond, ze stormen werkelijk het hok uit om 
weer nieuwe dingen te leren. Ook ben ik eruit hoe ik mijn constateervelden wil 
installeren. het is wat omslachtig, maar ik denk wel een goede manier. Ook weet ik 
wanneer ik ga koppelen. De laatste week van April zal ik hiermee beginnen. Ik loop 
een risico dat duivinnen een vlucht niet meekunnen, maar dat is niet zo een 
probleem.  
Verder twee mooie rode duifjes van Grada en Ferry gehad uit de Vertelmannen. We 
gaan er lekker mee "sporten" en we zullen zien.  
 
Inmiddels bij Eijerkamp geweest. 

1x kweekhok: vader : Thunderbird x beauty : Moeder : Zoon Thunderbird x beauty 
x Witbuik Kweekster (uit Witbuik x DE Super)  
2x vlieghok : vader Zoon Miss Perpignan III x Miss Perpignan II . Moeder : Zoon 
Bart x dochter Miss Perpignan 1  
1x vlieghok : vader : Jurriens Sr en Jr doffer Moeder : Zoon Mister Universe x 
Dochter Red Boy  
1x kweekhok : vader : Black Giant x Dochter Gouden Witpen Moeder : Zoon 
Ronaldo x Inteelt Black Giant  
1x Kweekhok : Vader : Black Giant x Moeder Shaidani.. Moeder : Klz goede 150 x 
Marseille 572  
1x Kweekhok : Vader : Black Giant x Moeder Shaidani . Moeder : Black Giant x 
Dochter Katja x Floran 

Week 14 
 
Eind vorige week eindelijk het goede bericht, vanaf 1 mei weer vliegen. Ik wacht op 
het definitieve programma, zodat ik na aanleiding daarvan de duiven kan gaan 
koppelen. De vervoerscommissie van de afdeling zit donderdag (morgen dus) bij 
elkaar, dus we wachten af. Er zullen we wat vluchten tussenuit gehaald worden en 
de nationale vluchten zullen wel verschoven worden naar achteren, als ik het 
programma van afdeling Zuid-Holland mag geloven. 
Alle voorbereidingen tot plaatsing van mijn systeem heb ik genomen, nu alleen nog 
doen. Stekkerblokken en gaten zijn gezaagd, nu nog de antennes op de goede 
plaats en de kabels wegwerken. Het kweekhok komt op stoom, dus daar liggen 
bijna overal jongen in de nesten.  
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Volgende week mag ik weer op "audiëntie" op de Greenfield Stud in Brummen en ik 
kan u verklappen dat er weer een aantal kleinkinderen van Black Giant mee gaan 
in het mandje naar West-Knollendam.Ik hoop dit keer doffers mee te nemen, zodat 
ik wat meer kleinkinderen op elkaar kan zetten voor een rondje in het najaar. 
 
De jongen beginnen rond het huis te vliegen en het lijkt of ze elkaar aan het 
opzoeken zijn om een mooi koppel te formeren in de lucht. Deze lijken dus prima 
gezond dus dat gaat ook goed. Verder zie ik uit naar de vluchten, en ik zal zeker de 
duiven nog een paar keer wegbrengen, wel als ze natuurlijk gekoppeld zijn ! 
Verder eigenlijk op duivengebied weinig nieuws... 
 
 
Week 13 
 
Afgelopen zondag twee bonnen gekocht op de ZCC verkoop. Die van Fred en 
Martijn Kramer en die van Ed Hooijschuur. Afgelopen vrijdag en zaterdagmorgen 
de vliegduiven bij elkaar gehad. Dit om alvast de duiven voor te koppelen. Ik doe 
aan vrije koppeling en door dit een paar keer te doen, is het koppelen straks een 
stuk makkelijker. Verder ben ik begonnen aan de voorbereidingen tot plaatsing van 
het constateersysteem. Ik wil graag ook de SMS module gebruiken, en door de 
adapter vast aan de telefoon te doen, weet ik zeker dat de batterij niet de geest 
geeft tijdens het klokken of er vlak voor. Verder eigenlijk weinig duivennieuws... 
het wordt tijd dat we gaan horen dat we tussen half en eind april weer mogen 
vliegen.. En we zullen zien of we het nieuwe systeem klaar krijgen deze week ! 
 
Week 12 
 
Deze week alleen maar leuke berichten. Ten eerste op deze link: 
http://www.eijerkamp.com/(pqiw1a55zqoddfmjw4gmi045)/content.aspx?

sMenuName=Dankbet_05. Dit is reeds ook per brief bevestigd en in de zomer krijgen 
we een leuke dag om een zomerjong af te halen, als opvolging voor de zgn. 
Eitjesdag. 
Dan in de Rijp 2 mooie rode jongen gehad uit de Palsjes van Vokko. Deze Adam en 
Eva uit het Paradijs hebben een plaatsje gekregen tussen de andere jongen. De 
jongen vliegen trouwens goed uit en maken hun eerste rondjes. De eerste keer 
loslaten was een mindere ervaring. Na 1,5 uur toch maar wat jaarling duivinnen 
naar buiten gedaan om de jongen binnen te halen en dat lukte. Net tegen het 
donker aan waren alle jongen weer binnen, ondanks allerlei vliegpogingen, 
startrondjes en ook al dwalingen over allerlei daken.  
Wat de oude duiven betreft : die koppel ik voorlopig nog niet en wacht gewoon de 
gebeurtenissen af. Wanneer het sein tot vliegen komt, zal er ook gekoppeld gaan 
worden. Wel laat ik de oude duiven regelmatig los, maar ze worden nog niet 
verplicht getraind.. want het is nu zaak om ze niet in vorm te laten komen. 
Op het kweekhok ligt de tweede ronde nu in de nesten... 
Eens kijken of we deze week ons nieuwe systeem kunnen inbouwen ! 
 
Week 11 
 
Het is vandaag 15 maart.. Ik vannacht mijn bed uit om het hok open te maken, 
wilden ze niet naar buiten.... Dus het vastzitten vonden ze niet echt erg denk ik 
dan. 
Gisteren de oude duiven geënt tegen Paramixo. We hebben dit weer op de 
gebruikelijke manier afgewerkt.  
De jongen bevolken inmiddels het jonge duivenhok, dus die kunnen er ook uit. Er 
zitten er inmiddels 19 stuks. We gaan ze de komende dagen versneld uitwennen. 
Ik denk aan het volgende scenario. Eerst de jonge duiven eruit, eerste dag 15 
minuten, 2e dag wat langer etc, zodat ze niet te ondernemend worden in het begin 
en weer via de spoetnik naar buiten gaan. Dan de oude duiven los, met als eerste 
de duivinnen en dan de doffers. Dit omdat deze nog gescheiden zitten. Ik wacht op 
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de dingen die komen gaan voor het koppelen van de vliegers. 
Verder zijn er weinig zaken gebeurd... Ik wacht af wat de volgende stappen zullen 
zijn in duivenland. 
 
 
Week 9-10 
 
Weer twee weken verder en inmiddels 16 jongen gespeend. 14 van het kweekhok 
en 2 van Frans van den Heuvel, Middelbeers. Frans bedankt voor de "speciale" 
overdracht.  In deze weken vooral bezig geweest met websites, werken, en de 
voorbereiding van het spenen van de jongen. Allereerst het jonge duivenhok 
schoon gemaakt. De duivinnen zitten daar nog, maar vanaf volgende week de 
jongen. De jonge zitten nu nog in het weduwduivinnenhok, waar ze mooi kunnen 
wennen aan het alleen eten en drinken. Ik heb er een beetje Erwtenstro in liggen 
voor het comfort. Eén keer per dag geef ik ze voer met veel bombarie en 
gerammel. Doordat ze in het duivinnenhok zitten achter de tralies, zet ik als ik 
thuis ben, het raam open zodat de zon vrij spel heeft. Wellicht helpt dit. 
 
Verder nog op de voorjaarsbeurs geweest, maar daar was niet veel nieuws te zien. 
Wel weer genoeg mensen gesproken over een bekend onderwerp denk ik toch wel.  
Verder weinig nieuws.. 

Week 7-8 
 
Deze weken staan in het teken van Torino 2006 en de Kippengriep of wel de angst 
om kippengriep te krijgen in Nederland. De Nederlandse regering verklaart zich 
weer eens neutraal in een oorlog tegen de kippengriep. Door zich neutraal te 
verklaren hopen ze zeker vrij te blijven van oorlogshandelingen, lees besmettingen. 
We gooien de koppen in het zand, sluiten al het pluimvee op en hopen en bidden 
op het beste. Het is nu maar te hopen dat men in Europa tot overeenstemming 
komt, hoe te handelen. Ze hebben daar 4 jaar de tijd voor gehad, maar het lijkt 
erop dat nu pas verzonnen wat men wil doen. De Fransen willen enten, dus dat is 
gunstig. Ik denk maar dat enten betekent vliegen en vervoeren. Loslaten rond het 
hok, zoals bijv in Duitsland wel mag, daar hebben we niet veel aan op de lange 
termijn. Want we willen ook vliegen, met de maatregel van enten, kan dat volgens 
mij niet meer worden tegengehouden. Dus dan maar enten; de entstof komt uit 
Nederland, dus da's lekker makkelijk.  
Verder is het, na het bericht van Veerman, het escaleren van e.e.a. via de pers top. 
Vooral de foto van een 'jonge' vader met kind en de jonge duiven waar het om 
gaat... top. Niet een ouwe zemelaar met een klak op en in zijn trillende hand een 
broedschotel... het gaat ook om het image van onze sport. Iets wat mij tussendoor 
ook steeds meer opvalt in het NP Orgaan. Als er foto's instaan, altijd met vrouw, 
kinderen, evt kleinkinderen e.d.  Een goede uitstraling naar buiten is belangrijk. 
Slecht daar en tegen is het verhaal van de penningmeester van onze afdeling, die 
dan gelijk begint over kosten, bijdrages van lieffhebbers e.d. Dit is dus gezeur en 
nu niet interessant. Heb het nu over dierenleed en de gevolgen van een besluit. De 
dierenbescherming is NU MET ons...  
 
Verder ben ik Olympisch geweest. Turijn was geweldig en ook de schaatsafstanden 
die we gezien hebben waren top. Turijn een mooie stad, gevormd door de familie 
Agnelli en de sfeer was.... Olympisch.. 
 
Op het kweekhok groeien de jongen als kool en zijn nu rond de 18 dagen. Dus ik 
heb nog een week of 3 voordat de jongen naar buiten moeten kunnen.  
Anders gaan de jongen in de ren, en dan wanneer alles weer los mag, aan het 
einde van de dag los wanneer de oude duiven bijna zijn uitgevlogen en met 
honger. Dat lijkt mij de beste manier.  
 
Verder moeten we positief blijven en ons blijven voorbereiden op een 
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vluchtseizoen.  
 
 
Week 6 
 
Toch nog twee aanwinsten voor het kweekhok voor later. Twee duivinnen uit een 
Zoon van de Garzelli. Garzelli was gekoppeld aan een dochter uit de koppeling zoon 
Genaaide Junior x Sheila  keer Miss Perpignan 1, wat weer een dochter is van de 
Witbuik van Batenburg. De zoon Garzelli stond weer op een duivin van Ronald 
Geerdink. Deze duivin komt uit de Super 24 van L. Verstraeten (oa. 7e nat 
Montauban, 69e nat. Mont de Marsan) x de Pau duivin van W. Cramers. 
Eén van deze duivinnen zal ik zetten op een Black Giant nakomeling, dit om de 
lijnen te bewaren. 
 
Verder leverde de vergadering weinig nieuws op. Alleen het aannemen van het 
voorstel dat naast elke wedvlucht ook een africhting wordt georganiseerd leverde 
veel stof op tot nadenken. Zoveel zelfs dat we met vier man een commissie hebben 
gevormd om tot een vorm van registratie en controle te komen. Als de duiven de 
grens overgaan, moeten deze geënt zijn. Er zijn reeds gevallen in Nederland 
bekend, dat er verenigingen zijn uitgesloten van een wedvlucht, omdat er niet 
geënte duiven aanwezig waren. Nu moet er dus controle plaatsvinden dat er geen 
niet-geënte duiven worden ingekorfd op een oefenvlucht.  
Zelf ben ik een groot voorstander van een oefenvlucht naast een wedvlucht. Dit 
komt omdat ik tijdens een overnachtvlucht niet mijn wachtstek wil verlaten omdat 
ik jonge duiven mee heb, en deze in de wedvlucht heb staan. Of ik heb oude 
duiven mee op een opleertje en voor deze wil ik niet naar het lokaal om mijn klok 
te laten legen... die duiven komen wel thuis... 
Maar nu gaat het nog om hoe we e.e.a. gaan controleren, en het risico voor de 
vereniging gaan minimaliseren.  
Ik denk zelf dat het mee gaat vallen, dat er jonge duiven met de oude duiven 
worden meegegeven op afstanden groter dan 200 km... Tevens denk ik dat deze 
regeling vooral wordt gebruikt door overnachtspelers die hun duiven nog ene lapje 
willen geven of de jonge duiven willen meegeven zonder rompslomp.. 

 
Week 5  
 
Zo, tussen de reizen in even een update. Londen was super. Een top 
voetbalwedstrijd (West-Ham  tegen Blackburn Rovers voor de FA cup) en twee 
goede musicals. Ook de reis verliep voorspoedig. Bij Herman C. was het ontvangst 
als vanouds. Gezellig bijgeleuterd en even de duiven bekeken. Die zagen er weer 
tip-top bij, dus dat belooft wat straks in Hoofdplaat.  
Vanavond de klokkenkeuring en vergadering van de club. en dan donderdagnacht 
richting Italié.  Op het kweekhok is de eerste ronde aan het uitkomen. er zitten wel 
wat onbevruchte eieren tussen, maar het valt dit jaar reuze mee. Na volgend 
weekend zullen we de balans op gaan maken.  
Ook hoor ik vaak de opmerking.. we gaan toch niet vliegen dit jaar. Tot 31 mei is 
Frankrijk dicht. Nu begrijp ik dat er Europees gezien veel gedaan wordt om het 
EEG-wijs te regelen. Tevens moeten we denken aan een aantal jaren terug, dat we 
richting Luxemburg en Baden Baden zijn gegaan om te lossen. Dat waren goede 
vluchten met dito verloop... laten we daar maar naar blijven kijken.  
 
Week 3 en 4 
 
De dagen van berusting zijn over en de weken vliegen om. Inmiddels hebben alle 
koppels gelegd op 1 na. De laatste 4 waren allemaal late duivinnen van 2005, dus 
logisch dat het allemaal wat langer duurde. De laatste is ook een late duivin van 
2005. Verder zit alles lekker te broeden en lijken bijna alle eieren bezet. Ook die 
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van de Krancher 728. Deze duivin van 97 heeft al meerdere bruikbare duiven 
gegeven met meerdere doffers. Elk jaar heeft ze moeite met de eerste ronden te 
bevruchten. Nu was ze goed op gewicht en dat heeft veel gescheelt denk ik. Verder 
knippen we nu al 3 jaar de eerste 1cm van de staart af van de duivin en de doffer. 
het staat wat minder maar heeft wel veel effect, namelijk een groter percentage 
bevruchting. Eigenlijk doen we dit gelijk wanneer het koppel waartoe deze duivin 
behoort, aangelopen is. Dit jaar hebben we ook de donsveren rond de cloaca van 
de doffer en de duivin. Ook doe ik het snel met koppels die 2x onbevrucht zijn 
geweest. Gewoon even de schaar hanteren. Het is een wat minder gezicht, maar 
het werkt wel... en het zijn kwekers, dus moeten ze voor nageslacht zorgen.  
 
Op het website gebied qua maken is het wat rustiger. Er staat er nog één in de 
steigers, maar daar moeten eerst nog andere dingen gebeuren. Maar de vrije tijd 
wordt toch wel ingevuld, want dit weekeinde ga ik naar Londen met de auto, dus 
vrijdag heen en maandag weer terug. We gaan dit keer met de auto omdat ik op 
maandagmorgen zakelijk gezien nog iets moet ophalen in Londen, voordat we weer 
richting huis kunnen. Op de terugweg gaan we dan in Hoofdplaat langs bij Herman 
C. één van de grote kampioenen van de afdeling Zeeland en sinds 2001 China een 
zeer goede kennis. Nu komen er erlangs en dan moeten we aankomen, dus doen 
we dat. Dan twee weken later gaan we naar de 5000 meter heren, 3000 meter 
dames en 500 meter heren kijken op de Olympische Spelen in Turijn. Ook dat is 
weer een wens die reeds lang op het lijstje stond. Dan is het al bijna weer eind 
februari... dan gaan we het koppelen voorbereiden van de vliegers.  
 
Week 1 en 2 
 
De eerste weken in een nieuw jaar lijken altijd wel vooruit te kruipen. Net zoals de 
laatste week tussen kerst en oudjaar is het net of er een enorme sluier over 
Nederland valt. Mensen zijn op vakantie, op het werk is het enorm rustig (dus tijd 
voor andere zaken) en ook het weer werkt niet echt mee. Vroeg donker, laat licht 
en veel mistig en druilerig weer. 
De kwekers hebben we op oudjaarsdag samengezet. Nu na 9 dagen nog geen 
eieren, dus dat gaat goed. Ik heb liever dat de eieren gelegd worden tussen de 10e 
en de 14e dag, zodat de duiven kans genoeg hebben gehad om voor de 
bevruchting te zorgen. De koppels staan trouwens onder de sectie kwekers en dan 
koppels 2006. 
 
 Op het vlieghok is alles nog steeds hetzelfde...  
Dit weekend tentoonstelling gehad. Voor het tweede jaar heb ik de kaartjes 
geschreven van de keurmeester, dit keer Tinus Thijen. Met een eerste plaats jonge 
doffers was ik tevreden. Deze doffer komt uit een inteelt richting Black Giant, de 
04-318.  
Qua tentoonstelling is deze goed verlopen. De bonnen brachten goed geld op en 
tijdens de opening was het lekker druk. Het verdiende geld zullen we vast nodig 
hebben na de aankomende verhuizing. 
Op duivengebied is er verder eigenlijk weinig nieuws, alleen dat de vaste 
correspondent met het NHD vervangen gaat worden. Egbert Meijer heeft dit tig 
jaren gedaan en deze vervanging is eindelijk doorgezet.  Nu maar afwachten wat er 
verder gaat gebeuren. 
Oh ja, ik heb nog een bon gekocht van de Comb. Leusink uit Neede. Deze 
combinatie is onder andere hoofdleverancier bij Koop Kiekebelt. Bij Winning kon ik 
er voor een prikkie aankomen, dus dat is prima. Mijn koppel is gekocht door Wim 
Brom uit Utrecht... 
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