Wedvlucht winnaars Vitesse.
Datum 08 juni 2013
Wedvlucht: St. Quentin
Tijdstip Lossing: 09.15 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Heesen
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL11-1547901
Verslag:
Ik vind het vervelend nu al een keer of vijf aan Ronald te moeten vragen of hij iets korts wil schrijven
over zijn regio overwinning en de winnende duif, maar tot nu toe moppert hij niet. Wederom klasse
dat hij het weer flikt en dus een kort verslag.
Na de zware Sens had Ronald verwacht dat de duivinnen voor zouden komen maar toch waren het
weer twee doffers beide wonnen ze de 7e prijs van dit seizoen. de 901( zie stamboom) won dit keer en
de belangrijkste prijzen van dit seizoen: 1e St Quentin 1278d 2e Nijvel 2815d 5e Pommereoul 1709d
20e Nijvel 2513d enz
Dit was de laatste Vitesse voor deze vlucht stond Ronald 1e on-aangewezen en 1e aangewezen in de
afdeling 7, dus de spanning was aanwezig. De aangewezen duiven klasseerde zich op de plaatsen 5 en
11 dus dat dit wel genoeg is voor het algeheel kampioenschap. Op deze vlucht had Ronald 17 doffers en
22 duivinnen mee. Na de zware Sens van vorige week leek het Ronald niet verstandig om deel te
nemen aan de dagfond.
De uitslag 1-2-5-9-10-11-17-37-38-40-43-50-54-58-59 enz 39/27pr
Klik op de stamkaart voor een vergroting.

Datum 25 mei 2013
Wedvlucht: Pommeroeul
Tijdstip Lossing: 08.30 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Heesen
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL12-1432042
Verslag:
Pommerouel is alweer de 3e Regio overwinning dit seizoen van Ronald en daarvoor had hij 36 duiven
ingekorfd. 22 weduwduivinnen en 14 weduwnaars. De duiven klasseerde zicht als volgt:
1-2-3-5-8-9-22-24-25-26-33-40-53-54-55 enz 27 prijzen van de 1709 duiven.
De winnares de NL012-1432042 werd als jong 10 keer gespeeld en won 7 prijzen waarvan 5 keer kop in
de regio1 en zij is tevens een volle zus van de NL 12- 1432116 de( F16) 5e beste jonge duif 2012 WHZB.
Er zat geen verschil tussen de doffers of duivinnen bij aankomst. Ronald heeft sinds de start van dit
seizoen de duiven op orde en in vorm waardoor we rustig kunnen stellen dat dit niet bij drie regio1
overwinningen zal blijven dit seizoen.

Datum 11 mei 2013
Wedvlucht: Pommeroeul
Tijdstip Lossing: 13.15 uur
Naam liefhebber / Combinatie: S.J. van Bentum
Woonplaats: Lelystad
Ringnummer duif: NL12-1141738
Verslag:
Simon van Bentum is een Amsterdamse liefhebber van 73 jaar die al 30 jaar in Lelystad woont en dit
jaar begonnen met wat minder duiven. Totaal maar 14 Weduwnaars.
Deze Vale Doffer 2012-1141738 had verleden week zijn eerste staart prijsje gewonnen En dan nu deze
Topprestatie.
De Vader van de Vale komt bij zijn buurman Jan Klein vandaan, en had deze als jong bij de Bruin uit
Wijk bij Duurstede gehaald.
De Moeder komt van zijn zeer goede vriend Arend Bolding uit Amsterdam. Iedere week een goed
prijspercentage, nu 11 van de 14 duiven in de prijzen.
Ga zo door Simon!
Verslag: Bert van Rooijen.

Simon met zijn compagnon.

Datum 4 mei 2013
Wedvlucht: Nijvel
Tijdstip Lossing: 09.45 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Heesen
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL12-1431809
Verslag:
Op deze vlucht had Ronald 42 duiven mee. 18 doffers en 24 duivinnen waarvan er 36 prijs vlogen.
De uitgerekende aankomsttijd had hij gedacht rond 11.45 uur. Toen de duiven er aan kwamen op 11.48
uur zag hij de eerste draaien en het duurde niet lang of er vlogen er 13 rond het hok.
Probeer ze dan maar naar beneden te krijgen en het duurde toch nog wel een dikke minuut voor de
eerste binnen viel. Dit was de jaarling weduwnaar de NL 2012-1431809 van moederskant (zie
stamboom) en van vaderskant samen kweek met de Comb.Calis uit Busssum.
Na de eerste duif werd deze gevolgd door de 2 jarige weduwnaar NL 2011-1547901. Bij de eerste 15
duiven waren 5 weduwnaars en 10 weduwduivinnen.

Het lijkt er op dat de duiven Laren als 1e richtpunt zien en vandaar uit naar de rest van het Gooi en
Flevoland. Volgende week zijn er weer kansen voor andere liefhebbers, maar dat we nu al rekening
moeten blijven houden met Ronald is niet alleen nu duidelijk, maar eigenlijk al jaren!

Datum 27 april 2013
Wedvlucht: Wolvertem
Tijdstip Lossing: 10.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Heesen
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL12-1432119
Verslag:
De winnende duif op deze attractievlucht Wolvertem is de jaarling weduwnaar NL12- 1432119. De
vader is Bluestar NL07 – 1604309 en de moeder is Lightstar NL09- 2054134
(zie stamboom)
De weduwnaar kwam zoals ze wel eens zeggen als een speer net 30 seconden voor de volgende ploeg
duiven wat een half minuutje bleef vliegen. (3 weduwduivinnen)
Door het opschuiven van de vitesse vluchten kon toch nog worden mee gedaan. Ronald had de duiven
voor het eerst los sinds 18 maart, en dit was geen succes! Snel 7 aanvallen door 3 verschillende
roofvogels in een kwartier tijd met gevolg dat er twee gepakt waren, 3 gewond en toen maar besloten

de duiven nog 14 dagen vast te houden en te wachten op warmer weer. Ze zijn nu 3 halve week los en
afgelopen zaterdag kwam de weduwnaar
NL12- 1432091 thuis die de week daarvoor nog mijn eerste was, en ik kon hem zo van het pad afpakken
met de vleugel en zijkant in elkaar geknepen. Deze heeft het gelukkig overleefd. Als we de optelsom
maken van de jonge duiven de laatste twee weken zijn er al weer 15 verdwenen. Jammer maar dit is
duivensport anno 2013.
Ondanks alles is het seizoen dan toch goed begonnen en beloofd nog veel de komende weken.

Datum 20 april 2013
Wedvlucht: Duffel
Tijdstip Lossing: 12.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: W.Bonhof
Woonplaats: Loenen a/d Vecht
Ringnummer duif: NL11-1549343
Verslag:
Eindelijk is het seizoen 2013 voor de programma spelers gestart. De 1e vlucht werd meteen een pittige
met een NO wind kregen de duiven het niet cadeau. Maar als het helder is en pittig zijn de duiven van
Willem Bonhof in hun element.
Dus Willem was er eens goed voor gaan zitten. kwart voor 12 los dan moesten de eerste er toch net
naar half 2 wezen. Er moest echter veel langer gewacht worden en Willem maakte zich al aardig
zorgen toen er om kwart voor 2 nog steeds niets was. En toen om 13.49 2 duiven recht uit de goede
hoek en vlot naar binnen. Als 1e de geweldige duivin Fiene die het vorige seizoen al 2 regio
overwinningen op haar naam schreef en als klap op de vuurpijl over het hele seizoen 6e beste jaarling
werd in de competitie "Best of the Best". Deze duivin is helemaal gek op de baas en heeft eigenlijk geen
doffer nodig. Maar de lage snelheid baarde Willem toch wel zorgen of het wel een vroege duif was.

Toen hij later van Sander de Ruiter hoorde dat de duiven pas om 12 uur waren gelost en de snelheid
dus 1181 m/min bleek te zijn wist Willem dat het dus wel een vroege was.
Ook de duif die 2e is geworden in de regio heeft als jonge duif al een regio overwinning op zijn naam
staan.
Voor Willem een geweldige start voor het seizoen 2013 en de concurrenten weten waar ze aan toe zijn.
Verslag: Hans Nielen.

Op de foto Willem met zijn twee toppers Fiene en Fiene die de duifjes van opa geweldig
vind.

Wedvlucht winnaars Midfond.
Datum 13 juli 2013
Wedvlucht: Nanteuil le Haudouin
Tijdstip Lossing: 12.30 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Schlotter & van Wettum
Woonplaats: Hilversum
Ringnummer duif: NL11-1546025
Verslag:
Ouwe Karel doet het opnieuw voor de Combinatie Schlotter van Wettum.

13 juli 2013.
Een vlucht op de 13e. Het station werd veranderd van Mantes La Jolie in Nanteuil le Haudouin. Tijdens
het inkorven kwam ik eigenlijk op 13 duiven. Maar om op de 13e met 13 duiven de strijd aan te gaan,
durfde ik toch niet aan, bijgelovig als ik ben. Er werd er daarom nog maar eentje bij gezocht. Met 14
duiven dus op weg naar Nanteuil. De verwachtingen waren hoog gespannen, want de duiven
verkeerden de afgelopen tijd in vorm.
Als je in de loop van de week naar de voorspellingen keek, beloofde het een prachtige vlucht te gaan
worden. Op zaterdagmorgen zag het er nog even naar uit dat laaghangende bewolking in Noord
Frankrijk en België roet in het eten zou kunnen gooien. De lossingsverantwoordelijken van de afdeling
7 konden echter het geduld opbrengen en losten perfect om 12.30 uur. Het feit dat er in de regio bij de
eerste acht duiven 7 getekende duiven werden geconstateerd, geeft aan dat het een keiharde maar
eerlijke vlucht is geworden.
Om half zes stonden we met het vaste clubje op de duiven te wachten; Teus, Karel, Hennie en ik. Ze
zouden even voor zessen kunnen vallen. De noordwestenwind leek echter steeds harder te gaan waaien
wat de snelheid nog zou kunnen drukken. Om 9 over zes hoorde ik mijn broer roepen: Ja Co, daar
komt er een! Als een raket zag ik een duif recht vanuit de goede hoek in een keer op de klep landen. “Je
mag een keer raden welke het is”, riep ik tegen mijn broer. Weer Ouwe Karel!
Nantueil werd niet gewonnen door een eendagsvlieg, de twee vluchten voor Nanteuil speelde Ouwe
Karel ook al de 1e prijs in PV. Hilversum. Hij heeft zich ontwikkeld tot een echte. Met deze overwinning
komt zijn totaal nu op 7 eerste prijzen, waarbij hij ook al 3 keer de eerste in de regio pakt! “Moet er nog
zand zijn”, zeggen ze in Vlaanderen dan!
Over de afstamming van Ouwe Karel schreef ik al eerder in mijn stukje van 15 juni 2013 hieronder toen
hij de vlucht vanuit Morlincourt in de regio won. Hij geniet nu van z’n welverdiende rust met zijn
duivinnetje. Of hij volgend jaar ook nog gespeeld gaat worden, weet ik nog niet. Maar dat zien we
volgend jaar wel weer. Eerst maar eens lekker genieten van deze prachtige overwinning! Ouwe Karel
zou trots geweest zijn!
Verslag: Co Schlotter.

Datum 06 juli 2013
Wedvlucht: Pt. St. Maxence
Tijdstip Lossing: 10.15 uur
Naam liefhebber / Combinatie: W. Bonhof
Woonplaats: Loenen a/d Vecht
Ringnummer duif: NL12-1433246
Verslag:
Blauwe lucht lekker warm en een NO windje dan zijn de duiven van Willem in hun element. Dat
hebben ze al meerdere keren bewezen.
Zo ook afgelopen zaterdag vanuit Pont st. Maxence. om 15.34.31 holde de jaarling duivin nl121433246 als eerste van de hele regio over de aankomstantenne. Dat hard vliegen bij haar in het bloed
zat was al bekent. Haar nest zus precies haar evenbeeld (Zelfs Willem moest goed kijken welke de 46
was)speelde verleden jaar als jonge duif al een eerste in de regio vanuit Nijvel op 4-8 -12.
De zusjes komen uit een dochter van Willem zijn bekende 06 die een paar jaar geleden nog beste
vitesse duif van de hele afdeling 7 werd.
Na een flitsende seizoenstart kwam er even een wat mindere periode wat we niet van Willem gewend
zijn met als dieptepunt het missen op de eerste dagfondvlucht. Toen werd besloten de dagfond niet
meer te spelen en alles te richten op de resterende vitesse en midfond vluchten. En nu het eindelijk
zomers warm begint te worden lijkt het er op dat de form weer helemaal terug is. Helaas voor Willem
is er nog maar 1 midfondvlucht te gaan.
Verslag: Hans Nielen.

Datum 30 juni 2013
Wedvlucht: Sens
Tijdstip Lossing: 07.30 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. G. en H. Calis
Woonplaats: Bussum
Ringnummer duif: NL12-1431824
Verslag:

Niet ontvangen.

Datum 22 juni 2013
Wedvlucht: Pont. St. Maxence
Tijdstip Lossing: 09.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: S.J. van Bentum
Woonplaats: Lelystad
Ringnummer duif: NL09-1710606
Verslag:
Sinds Lelystad is toegevoegd aan de afdeling 7 laten ze geregeld zien dat daar ook regio winnaars te
vinden zijn!
Deze Kanjer van een duif , doet het weer de 09-1710606 voor Simon van Bentum.
De Blauwe Weduwnaar heeft zijn Baas en Neef echt verrast. Met deze snelheid 2102 m zat hij al in het
hok te wachten, de melkers waren op zolder de boel aan het schoonmaken.
De 606 mist bijna nooit , een Toppertje! Hij speelde 4 minuten los in de Polder.
Lang leve het Systeem.
Ze wachten de duiven altijd samen op , Simon en zijn neef Ruud die er dus ook was. Dit zijn nu oude
rotten in vak.
Mannen Grote Klasse hoor!!
Verslag: Bert van Rooijen.

Datum 15 juni 2013
Wedvlucht: Morlincourt
Tijdstip Lossing: 12.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Schlotter & van Wettum
Woonplaats: Hilversum
Ringnummer duif: NL11-1546025
Verslag:
‘Ouwe Karel’ op herhaling vanuit Morlincourt.
Door het koude voorjaar wilde de vorm maar niet komen bij de duiven van de combinatie Schlotter &
van Wettum. Gelukkig is de ergste koude inmiddels achter de rug. En met het stijgen van de
temperaturen zag je de duiven de afgelopen twee weken zienderogen opknappen. Ook in de prestaties
zat een stijgende lijn. Op Sens werd al een mooie 15e plek in de kring gepakt. En vorige week werd de
eerste hoofdprijs in PV Hilversum gepakt met een knappe overgewende jaarling van Hennie van Rooij.
Dit doffertje speelde maar liefst 3 minuten los vooruit in de club!
Dan Morlincourt. Van eerdere vluchten in Brabant werden snelheden van ruim 2000 meter per
minuut gemeld. De verwachting was dus dat je rond kwart voor drie zou kunnen draaien. Het wachten
duurde echter lang. Toen er om 5 over 3 twee doffers tegelijk recht uit de goede hoek kwamen
aangestormd, werd dan ook niet direct aan heel vroege duiven gedacht. Na twee korte rondjes om het
hok te hebben gedraaid werden zij beide geconstateerd. Ouwe Karel had het weer geflikt en was zijn
hokgenoot 3 seconden voorgebleven. Later blijkt dat hij, net als vorige jaar op Morlincourt, weer de
eerste in de kring pakt.

Alsof dit feit nog niet opmerkelijk genoeg is, komt hij deze keer gelijk aan met een hokgenoot, de 557!
Vorig jaar zaten er nog zo’n 40 seconden tussen de aankomsttijd van Ouwe Karel en de 557. Vorig jaar
wonnen deze twee doffers 1 en 3 in de kring. Dit jaar doen zij nog ietsje beter door zowel de 1e als de
2e in de kring te pakken!
Voor Ouwe Karel is het inmiddels zijn vierde eerste prijs. Nog twee te gaan en hij komt op gelijke
hoogte met zijn inmiddels op het kweekhok bivakkerende broer, de 60.
Vorig jaar stond al het volgende stukje over ‘Ouwe Karel’ op de Regio1 site:
23 juni 2012 stond de vijfde midfondvlucht vanuit Morlincourt op het programma.
De vlucht werd onder goede condities vervlogen. Een harde zuidwestenwind zorgde voor hoge
snelheden. De eerste duif viel deze week aan de Erfgooiersstraat in Hilversum. Helaas kwam hij niet
alleen, een vreemde jonge duif zorgde ervoor dat er ruim een minuut tijd verspild werd. Toch pakt deze
jaarling doffer de eerste prijs in de CCG1 en zorgt zo voor een nieuw hoogtepunt voor de combinatie
Schlotter & van Wettum. Het was inmiddels de derde eerste prijs voor deze jeugdige doffer. Als jong
ging hij slechts drie maal mee op de natour en ook toen veroverde hij reeds twee eerste prijzen in PV
Hilversum. De 025 is een volle broer van de 360 die inmiddels 6 eerste prijzen op zijn naam heeft
staan. Met recht mag men dus spreken van een goed kweekkoppel. De vader van de 025 is van het
oersterke Janssen soort door Karel Sr. in de jaren 60 zelf gehaald in Arendonk. Deze geweldenaar won
zelf o.a. een eerste prijs van Bourges in de kring met 12 minuten los vooruit. De duiven werden toen
pas maandag gelost! De moeder van de 025 komt rechtstreeks van het hok Jacques en Freddy
Vandenheede uit Zingem, de smaakmakers in Belgie op de dagfond vluchten de afgelopen jaren, en is
van het soort De Rauw Sablon.
Verslag: Co Schlotter.

Datum 01 juni 2013
Wedvlucht: Sens
Tijdstip Lossing: 10.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Heesen

Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL12-1432119
Verslag:
Je kunt er bijna iedere week de klok op gelijk zetten, en dit nu in korte tijd alweer voor de vierde keer!
Op Sens had Ronald 38 duiven mee. 17 weduwnaars en 21 weduwduivinnen waarvan er 22 prijs
vlogen. Ze zaten te rekenen met een vaste groep supporters en dachten dat een snelheid van 1150
meter haalbaar was zodat de duiven vanaf kwart voor vijf zouden kunnen komen.
Om 9 over half vijf valt er een duif zonder een seconde te verspelen. De 4e Regio1 zege komt op naam
van de nl 12-1432119. Deze weduwnaar speelde ook een 1e op Wolvertem in de regio1 van 2513d.
Ronald moest 8 minuten wachten op nummer 2 en 3, en deze klasseerde zich ook nog op het eerste
blad van de afdeling. In de Regio1 was de uitslag 1-3-4-7-8-10 enz.
Zaterdag miste Ronald nog vier duiven, maar zondagochtend voor 8 uur waren ze allemaal thuis.
Klik op de stamboom voor een vergroting.

Datum 18 mei 2013
Wedvlucht: Nanteuil le Haudouin
Tijdstip Lossing: 12.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Thiel van der Meer
Woonplaats: Huizen

Ringnummer duif: NL11-1542792
Verslag:
Bas Thiel uit Huizen is dit jaar combinatie gaan vliegen met Björn van der Meer. Björn kwam al
geregeld het afgelopen jaar bij Bas kijken, en stelde voor om samen te gaan vliegen, en zo ook meer te
leren van de duivensport bij Bas. Björn heeft vroeger zelfstandig gevlogen maar is zich toen bezig gaan
houden als valkenier en heeft de duivensport een tijd vaarwel gezegd. Het was een jaar of twee geleden
dat Björn weer in contact kwam met de duivensport toen hij in Naarden in combinatie ging vliegen. Dit
was echter geen succes.
Aan wie het ligt, ligt het, maar ze spelen nu voor de 4de keer een eerste in Naarden, waarvan 3 keer
met de duivin 11-1542792, en de 3de keer dan eindelijk met teletekst, super!!
Deze duif komt uit een doffer die afkomstig is van W. Hulkenberg (overgewend bij zijn vader A.J. Thiel
vandaan) met een duivin uit de top kweeklijn van G. Waarhuijs. (zie stamboom)
Bas zijn betere sprinters stammen hier hoofdzakelijk vanaf. Bas wist als zelfstandig liefhebber al een
aardig deuntje mee te spelen, eerst op de flat in Hilversum en sinds 4 jaar op de locatie in Huizen. Het
lijkt wel of er dit jaar geen rem op zit en de combinatie staat bij de top in de stand van de
kampioenschappen.
We hopen dat de combinatie dit vol weet te houden! Immers is succes vergankelijk en met zo'n zware
vlucht als dit weekend achter de kiezen is het van belang dat de duiven zich er wel weer goed van gaan
herstellen.
Bas en Björn van harte gefeliciteerd en veel succes verder met jullie nog zware programma!

Klik op de afbeeldingen voor de vergroting!

De winnares de 792.

Wedvlucht winnaars dagfond.
Datum 20 juli 2013
Wedvlucht: Tours
Tijdstip Lossing: 07.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Hartog & Zn
Woonplaats: Laren

Ringnummer duif: NL12-1430962
Verslag:
De duiven zijn vanmorgen (20-07-2013) vroeg in Tours gelost en net als de vorige 3 dagfond vluchten
beloofde het weer een zware vlucht te worden met Noordoosten wind. Dus precies wat Jan en Kees al
hoopten, een pittige vlucht waarbij hun stayers tot zijn recht zouden komen. De dag was al perfect
begonnen met een overwinning in de Fondclub Gooi en Eemland op Marseille met hun jaarling de 017.
Vanmiddag stond het toetje op het programma, de eendaagse fondvlucht Tours een natuurlijk het
aangewezen en onaangewezen kampioenschap dagfond van Regio 1 waarbij de 1e plek moest worden
verdedigd. Ik ben dus vanmiddag naar Laren gegaan om de kampioenen te interviewen over het
dagfond succes van deze succesvolle overnachtspelers, waar ik gastvrij werd ontvangen door
Jan Hartog en Kees Hoofd
Na overwinningen in de regio op Blois met de 700 en op Chateauroux met de 768 waren de
verwachtingen hooggespannen. Om 17.27.55 kwam de 962, een rode jaarling aanstormen, vrijwel
direct gevolgd door de 768, de nummer 1 van Chateauroux. Na wat heen en weer bellen en melden van
de duiven bleek al gauw dat ook dit keer de regio-overwinning naar Jan en Kees ging. Het werd zelfs
een dubbele overwinning. Nu was het wachten nog op de 700, die bovenaan stond voor het
duifkampioenschap in de Regio. En ja hoor als 4e van het hok kwam de 700 om 5 over 6 op de klep.
met zijn 27e plaats in de regio waarschijnlijk nipt duifkampioen dagfond.
Een prachtige dag voor Hartog & Zn (Jan Hartog en Kees Hoofd) met een 1 e Marseille, een dubbele
overwinning in de regio op Tours en het aangewezen en onaangewezen en duifkampioenschap op de
dagfond in Regio 1.
Heren van harte gefeliciteerd.
Verslag: Jan Lamers

Datum 06 juli 2013
Wedvlucht: Chatearoux
Tijdstip Lossing: 07.15 uur

Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Hartog & Zn
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL11-1546768
Verslag:
Zie Tours.

Datum 24 juni 2013
Wedvlucht: Blois
Tijdstip Lossing: 09.30 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Hartog & Zn
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL11-1546700
Verslag:
Zie Tours.

Datum 08 juni 2013
Wedvlucht: Salbris
Tijdstip Lossing: 06.45 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Peter Ham
Woonplaats: Hilversum
Ringnummer duif: NL11-1532454
Verslag:
De duiven werden gelost om 6.45 uur vanuit Salblis en het beloofde dan ook echte vlucht te worden.
Winnaar van deze wedvlucht is geworden de duivin NL11-1532454 van Peter Ham uit Hilversum.
Peter constateerde zijn duivinnetje om 15.59.42 uur op een afstand van 579 km. Het was een zware
vlucht met NNO wind en de duiven kregen het dan ook niet cadeau. Deze duivin vliegt zeer
regelmatig haar prijzen en haar afstamming komt uit een kweekkoppel waarvan de vader de” 242”

via Comb. Witteveen de Gooijer en de moeder de “830” via Kees Weijdema is verkregen. Dit kweek
koppel heeft al meerdere goede duiven voort gebracht.
Peter Ham is een 54 jarige liefhebber, getrouwd met Ditte en zij hebben samen twee dochters. Iedere
dag wordt Peter door zijn 80 jarige vader Piet Ham bijgestaan. Vader Piet maakt iedere ochtend trouw
de hokken schoon en laat ook de duiven trainen. Peter is als duivenliefhebber op 7 jarige leeftijd
begonnen met de duivensport, eerst bij het ouderlijk huis en sinds 25 jaar aan zijn woonadres op de
Kamerlingh Onnesweg. Er wordt totaal weduwschap gevlogen met de doffers en de duivinnen. De
Jonge duiven worden verduisterd t/m de langste dag.
Ook de roofvogelproblematiek heeft Peter mee te maken maar lost dit naar volle tevredenheid op door
een ballon op te laten. Peter speelt al jaren mee en weet zich toch iedere keer weer met de top te meten,
vooral op zijn geliefde spelsoorten zoals Vitesse, Midfond en de Dagfond. Peter is al meer dan 12 jaar
een gewaardeerd lid van PV de Plassenjagers uit Kortenhoef.
Verslag: Enrico Koene.

Peter & vader met de winnende duif.

Wedvlucht winnaars overnachtfond.
Datum 03 augustus 2013
Wedvlucht: Bergerac

Tijdstip Lossing: 14.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. F. v. d. Kuinder & Bo
Woonplaats: Hilversum
Ringnummer duif: NL11-1545378
Verslag:
De Pa, Dochter combinatie Frans van de Kuinder en Bo winnen de laatste overnachtvlucht Bergerac
met overmacht. In regio 1 van afd.7. Bijna 40 minuten scheelt het met nummer 2 Peter Bleesing maar
beide een vermelding op Teletekst.
Het Vale duivinnetje die dit realiseerde komt uit duiven van Henk Ouderdorp en gekweekt door zijn
maatje Richard Vlug en werd gespeeld op weduwschap .
Frans die geen echte overnachtspeler is maar wel graag veel vluchten meedoet omdat ook hij gek is van
de duivensport en houd van de gezelligheid rondom de duivensport, had 5 duiven voor Bergerac
uitgezocht, welke allemaal de dagfondvluchten hadden meegedaan en waarvan eigenlijk alleen bij het
vale duivinnetje de 11-1545378 echt overnacht bloed door de aderen stroomt.
Verleden jaar op Periquex vloog ze ook een 1e in de vereniging en een 8e in de regio, om 09.14 uur dook
het vale duivinnetje samen met nog een vaal duifje wat een vreemde bleek te zijn vanaf de verkeerde
kant naar beneden en liep snel naar binnen waarna ze geconstateerd werd om 09.14.57.
De tweede werd gedraaid een kleine 2 uur later maar vloog ook nog een 13e in de regio 1 en om 14.00
uur waren er 4 van de 5 thuis.
Frans en Bo een geweldige prestatie en nogmaals van Harte Gefeliciteerd.
Verslag: René van der Klis.

Datum 12 juli 2013
Wedvlucht: Orange
Tijdstip Lossing: 07.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: H.Koopman
Woonplaats: Almere
Ringnummer duif:NL12-1461948
Verslag:
Orange 2013 gaat niet de boeken in als een makkelijke vlucht. De duiven werden zoals gepland ’s
morgens om 7 uur gelost en op de dag van lossing wisten er nationaal maar een paar duiven voor het
ingaan van de NT het thuishonk te bereiken. De andere dag hadden de meeste prijsduiven vervolgens
ook nog nodig om thuis te komen.
Ondanks dat het een zware vlucht was wist een jaarling duivin van Herman Koopman zich als eerste
duif in onze regio te melden. Na het winnen van de eerste marathonvlucht Brive en een mooie uitslag
op Cahors I (10 van de 20 in de prijzen) was het nu zijn jaarling duivinnetje die een uur en een
kwartier voor duif nummer twee (Willem van Rijn) op de klep viel. Dat waren dan ook gelijk de enige
twee duiven die geconstateerd zijn in het miniconcoursje van 64 duiven in onze regio. Gezien de
geringe deelname kunnen we concluderen dat Orange niet voldoet aan de behoefte van het gros van de
marathondeelnemers in onze regio.
Herman vond in eerste instantie dat er zo weinig duiven mee waren dat deze overwinning geen
vermelding verdiende. Dat vond ik (MvS) eigenlijk niet want de duif van Herman verdiend ondanks de
geringe deelname wel degelijk de aandacht. In de afdeling 7 is het namelijk wel de 14e jaarling en ze
bezet daarmee plaats 41 tegen 707 concurrenten. Ook daar dus een prima prestatie.
Toen ik de winnares afgelopen dinsdagavond in mijn handen kreeg stond ik er versteld van hoe mooi
rond ze nog was. Die had de vlucht heel goed verteerd en dit zijn in mijn ogen de duiven waar we mee
verder kunnen. De relatief makkelijke marathon vluchten van de laatste 2 jaar hebben er voor gezorgd
dat er veel duiven zijn blijven zitten die de zware omstandigheden moeilijk kunnen verteren. Die
vallen nu dus door de mand. Ook in deze duif zit via de moeder weer het nodige Jellema bloed (50%).
Ook Jelle draaide ze weer prima op Orange en dat geeft genoeg aan waar zijn duiven toe in staat zijn.
De vader is er een van Sam de Jong en ook van zijn duiven wisten we dat die zo taai als leer waren en
onder zware omstandigheden prima kwamen.
Het is ook mooi om te zien welke hokken er onder deze zware omstandigheden weten te presteren. De
winnaars van zulke vluchten verdienen de aandacht hoe groot de deelname van het concours ook is .
Ook in de Fondclub krijgen de duiven en liefhebbers op de ZLU vluchten, waar nauwelijks deelnemers
zijn, de aandacht dus waarom niet op deze regio vlucht uit Orange.

Op naar de laatste twee vluchten van het jaar Cahors II en Bergerac. De concurrentie is gewaarschuwd
want ze zagen er bij Herman zeer goed uit tijdens mijn hokbezoek. Zal mij niet verbazen als er dit jaar
nog een overwinning wordt behaald op top hok in Almere Stad.
Verslag: Marcel van Stralen.

Datum 05 juli 2013
Wedvlucht: Cahors
Tijdstip Lossing: 14.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. de Graaff & Gernaat
Woonplaats: Lelystad
Ringnummer duif: NL10-1180263
Verslag:
De motor achter de combinatie de Graaff-Gernaat is Bert de Graaff. Oorspronkelijk een Hagenaar
maar daar kan je (gelukkig) niets meer van merken. Als jeugdlid gestart bij onze vereniging de
Flevocourier in Lelystad . bert heeft veel verantwoordelijkheidsgevoel binnen de vereniging en
daarom alweer een tiental jaren secretaris van onze vereniging en daarnaast nog enkele functies o.a.
penningmeester van de florerende Fondclub Flevoland. Een echte fondspeler die ook al jaren goede
resultaten behaalt binnen de Regio, zowel kampioenschappen als aansprekende uitslagen . Dit jaar was
hij niet zo tevreden wat zijn inziens te wijten was aan het weer en de aanpassingen van de
lossingstijden. Maar kwaliteit verloochend zich niet en nu was Cahors de vlucht waar het allemaal
moest gebeuren: hoge temperatuur met strak blauwe hemel, noordoosten wind. Omstandigheden waar

de echte fond liefhebber met daarvoor geschikte duiven van houdt. Geen nachtelijke aankomsten maar
een overnachtvlucht zoals ze horen te zijn.
Bert had 27 duiven mee op Cahors des te moeilijker om toch je eerste aangetekende te pakken de
2010-1180263. Hoewel Bert niet schuwt goede duiven elders te halen is dit toch een duif van zijn eigen
oude soort wat ver terug afkomt van Cor v.d. Heide van de Perpignan-lijn. Deze duif heeft vorig jaar in
de Regio een 5e gespeeld op Bordeaux met een ochtendlossing en 6e Bergerac. En nu dus een 1e in de
regio met een snelheid van 893m/m

Verslag Theo Vermeulen.

Datum 22 juni 2013
Wedvlucht: Periqueux
Tijdstip Lossing: 11.30 uur
Naam liefhebber / Combinatie: J. van 't Land
Woonplaats: Naarden
Ringnummer duif: NL10-1479113
Verslag:
Je kunt er eigenlijk ieder jaar wel de klok op gelijk zetten, want Jan wint altijd tijdens het seizoen wel
een hoofdprijs op een overnacht vlucht. Zo ook dit keer op Periqueux van afgelopen week. Lang leve
het elektronisch constateren zullen we maar zeggen, want Jan is niet altijd op zijn hok aanwezig om de
duiven thuis te zien komen. Deze keer zat hij nog met zijn gezin aan de eettafel te genieten van alles
wat het boerderij leven te bieden heeft en had nog geen duiven verwacht. Een geluk bij een ongeluk dat

hij tussen de boterhammen met eigen gemaakte jam door even in zijn hok ging kijken of er toch
mogelijk een duif zou zijn. En ja hoor.. de duivin NL10-1479113 zat al keurig sinds 19.23.06 in het
broedhok te wachten op de baas.
Het is niet de eerste keer dat Jan een hele vroege duif niet ziet aankomen. Een eerdere vlucht jaren
geleden liep er al een duif op de klep, toen Jan nog lag te snurken. Zijn zwager had de duif al een tijdje
zien zitten en heeft na een poosje toch Jan maar gewaarschuwd dat er een duif was. Ook
ondergetekende moest Jan al eens waarschuwen dat er al een duif was en hij zelf nog achter de warme
ham lag te knorren.
Deze duivin zat voor de derde keer op het nest, en ging als derde getekende de mand in voor de 857 km
lange vlucht. Met ruim 1811 m/min verslaat ze 9.832 duiven in de sector 3 wat goed is voor een 3e
plaats. Tevens is deze duivin 1e in de NU, 1e Afdeling 7, 1e Fondclub Gooi & Eemland en 1e in
de Regio1 Hilversum en Omstreken.
De duivin is een kweek uit duiven van wijlen Rookhuizen uit Soest, en van Wanrooij. Een mooi
compact duivinnetje in de hand, en was totaal niet onder de indruk van de 857km die ze net achter de
rug had.
Het hokbestand van Jan is tegenwoordig niet zo groot meer, en bevat buiten de 14 ervaren oude duiven
32 jaarlingen waar hij het hele fond programma mee af werkt. Alle duiven worden bij Jan op het nest
gespeeld, en zuinig opgeleerd voor het echte werk.
Het zal niet de laatste keer zijn dan we Jan hier nog eens tegenkomen. Hij staat alweer te popelen voor
de wedvlucht Albi van komende week.
Verslag: Edward Schrijvers.

Klik op de foto's voor een vergroting.

Datum 14 juni 2013
Wedvlucht: St. Vincent
Tijdstip Lossing: 13.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Kuijer & Zn
Woonplaats: Eemnes
Ringnummer duif: NL09-2053159
Verslag:
Niet ontvangen.

Datum 01 juni 2013
Wedvlucht: Brive
Tijdstip Lossing: 13.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: H.Koopman
Woonplaats: Almere
Ringnummer duif: NL10-1519806
Verslag:
De eerste marathonvlucht van 2013 zit er weer op. Het werd een pittige vlucht die na een dag uitstel
zaterdag om 13.00 uur werd gelost in Brive. Gezien de harde kopwind was mijn verwachting dat de

duiven niet boven de 1000 m.p.m. zouden uitkomen. Groot was dan ook de verrassing toen ik (MvS)
zondagmorgen op de meldlijst van PV keek en zag dat Arjan Beens, op een van de verste afstanden in
de sector, om 6.15 uur al had geconstateerd. Ook in 2011 viel er, onder gelijke omstandigheden, buiten
de verwachting een hele vroege duif op Brive. Dat was toen wel 100 km dichter bij Brive dan dit jaar.
Rob van Moorselaar draaide toen een duif om 04.30 uur in Wadenoijen (de Betuwe) .
In onze regio moesten we deze reis wachten tot 11.03 uur toen de 10-1519806 van Herman Koopman
de antenne passeerde. Deze tijd is vervolgens nog goed genoeg voor een mooie plaats bij de eerste 100
in sector 3.
De 10-1519806 is een fijn gebouwd duivinnetje die wat dieper is dan de gemiddelde duif. Ze was het
weekend voor inkorven gekoppeld aan een doffer die al verkering had met een andere duivin. Deze
duivin gooide haar steeds uit het broedhok en nadat Herman die duiven had weggepakt was het gelijk
dikke mik met haar doffer. Ze stond dus op drijven op het moment van inkorven en dit was blijkbaar
voor haar de juiste motivatie om 209 duiven uit de regio en meer dan 7600 duiven uit de sector achter
zich te laten. Heel bijzonder is ook dat ze een dag na thuiskomst 1 piepklein eitje heeft gelegd. Die heeft
ze dus onderweg ook nog meegedragen. Dat het kopvliegen in haar genen zit blijkt wel uit haar
afkomst want haar vader is afkomstig van Jelle Jellema en de moeder van Jan Doppenberg. Beide
topspelers op de marathonvluchten.
Als voorbereiding zat de 10-1519806 drie keer in de container van de vereniging met de verste vlucht
van 240 km en in totaal 690 km. Daarnaast had Herman haar nog drie keer zelf wegbracht op
ongeveer 60 km. Zoals bij iedereen viel het niet mee om in dit koude en natte voorseizoen de duiven
voldoende invliegkilometers te laten maken. Dat dit niet altijd nodig is blijkt wel als je naar de
voorbereiding van de winnares kijkt.
De overwinning op Brive komt niet zomaar uit de lucht vallen bij Herman. Als je de regionale uitslagen
van de laatste jaren bekijk dan zie je heel vaak dat de duiven van Herman Koopman in de top tien van
een marathonvlucht staan. Over de afgelopen 4 jaar is hij volgens mij recordhouder in onze regio wat
dat betreft. Vorig jaar moest Herman nog wachten tot St. Vincent voordat er een overwinning in de
regio werd behaald. Daarna zat hij er met een tweede plaats op zowel Perigueux als op Cahors weer
dicht bij. Ook dit jaar moeten we er weer rekening mee gaan houden dat Herman Koopman voor een
aantal topprestaties gaat zorgen.
Op naar de volgende regio overwinning.
Verslag: Marcel van Stralen.

Op de voorgrond de winnares Brive in het gangpad van het vlieghok

Wedvlucht winnaars jonge duiven.
Datum 01 september 2013
Wedvlucht: Mantes la Jolie (Nationale derby der Junioren)
Tijdstip Lossing: 08.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: O. Okhuijsen
Woonplaats: Bussum
Ringnummer duif: NL13-5300533
Verslag:
Niet ontvangen.

Datum 24 augustus 2013
Wedvlucht: Nijvel

Tijdstip Lossing: 08.15 uur
Naam liefhebber / Combinatie: W. Bonhof
Woonplaats: Loenen a/d Vecht
Ringnummer duif: NL13-1061165
Verslag:
Een afscheid in stijl!!!
Zoals velen al weten heeft Willem besloten om na ongeveer 45 jaar te stoppen met de actieve
duivensport. Na lang wikken en wegen heeft Willem een aantal weken geleden de knoop door gehakt.
Hij heeft inmiddels al zijn duiven verkocht. De oude duiven en kwekers zijn al weg. Alleen de jongen
voor de jongen duivenvluchten zijn er nog.
Na vele mooie jaren bij p.v. Maarsen en vele overwinningen in de UCK in Utrecht besloot Willem in
2002 over te stappen naar de Postjager in Vreeland. Vele dachten waar begint hij aan, daar kunnen ze
heel niet mee komen in Hilversum vanwege de ligging. Willem bewees echter het tegendeel. Vanaf het
eerste jaar wist hij zich bij de kampioenen te nestelen in de regio Hilversum en omstreken. Zelf in 2012
werd hij keizer kampioen zonder de overnachtfond te spelen. Toen Willem een aantal jaren geleden
met de vut ging en hij nog meer tijd en regelmaat aan de duiven kon besteden ging het helemaal
fantastisch. Vele regio overwinningen werden gehaald met hoogtepunt 2011 met 7 overwinningen in de
regio!!!!!
Ook werden de laatste jaren een aantal NPO overwinningen gehaald met zelfs op Bourges 2011 1e en 2e
NPO en NU.
Dit succes werd behaald door zijn 2 top duivinnen van de afgelopen jaren de 09-954 en 09-975 . Deze
twee duivinnen zorgde er mede voor dat Willem ook landelijk een bekent liefhebber werd. Want deze
duivinnen werden in 2011 2e en 4e asduif all round TBOTB en de 975 werd bij WHZB 3e beste duivin
van Nederland. In de winter was er dus veel vraag naar een bonnetje van Willem. Wie zo`n bonnetje in
de wacht wist te slepen werd altijd goed geholpen en vele zijn enorm geslaagd met duiven van Willem.
Nadat afgelopen winter p.v. de Postjager op hield te bestaan is Willem lid geworden in Kortenhoef.
Waar zijn inmiddels in weide omtrek bekende "Fiene "de eerste 3 vluchten in de vereniging wist te
winnen.
Na zijn beslissing om te stoppen wilde Willem nog 1 keer vlammen dit moest dan gebeuren op de
laatste TT vluchten van de afdeling.
Afgelopen zaterdag was het Raak zijn 13-1061165 was de snelste van de hele afdeling. dit duifje komt
uit de eerder genoemde "954"en als vader de super kweker een geweldige Vandenabeele - Jansen
kweker. Een jong uit het zelfde koppel won afgelopen zaterdag in afdelig 7 Zuid de derde plaats vanuit
Nijvel bij Harry Brakele. Top duiven dus.
Willem was `s morgens bij Raymond Moleveld de aankomst van de duiven van Wolvertem wezen
kijken. Toen hij thuis kwam even alles in gereedheid brengen voor aankomst Nijvel. Op het moment

dat Willem de drinkgoot aan zijn hok wilde vullen viel als een raket zijn "165" de 2e getekende op de
klep en liep over de antenne naar zijn jong van ongeveer 3 dagen.
Toen in de avond de uitslag bekent was en bleek dat Willem de 1e in de hele afdeling speelde werd hij
door vele gebeld en gefeliciteerd. Maar goed dat de autovlucht verschoven was want Willem had geen
auto bonnen gekocht.
Wel is Willem gaan twijfelen of hij volgende week nog mee doet want je moet stoppen op je
hoogtepunt!!!!!!
Op de foto is te zien waar de duivinnen werden gehuisvest. Het oude duivenhok is al geheel leeg en
dient als rommelhok. Willem kan niet wachten om een ander leven te gaan leiden te beginnen komend
weekend. Er is een camper gehuurd en hij gaat gelijk naar de laatste vlucht samen met zijn vrouw en
zwager Europa in om af te kikken van de duiven en te genieten van een minder gedwongen leven
zonder duiven. Want Willem zegt altijd als je het goed wilt doen moet je goede duiven hebben en gaat
er een hoop tijd in zitten en opoffering voor je gezin want je moet er alles voor doen!!!! dat is het
belangrijkste!!!
Verslag: Hans Nielen.

Datum 17 augustus 2013
Wedvlucht: Morlincourt
Tijdstip Lossing: 12.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: St. van Breemen
Woonplaats: Hilversum
Ringnummer duif: NL13-1045933
Verslag:
De afdeling 7 stond die zaterdag met 8200 jonge duiven in Morlincourt, waarvan Regio 1 Hilversum &
omstreken met 1010 duiven waren vertegenwoordigd. Die dag kon er niet vroeg worden gelost omdat
op de losplaats en de vlieglijn motregen en lage bewolking aanwezig was. Om 12.00 uur werden de
duiven gelost onder goede omstandigheden met een zuidwestelijke wind. Steven van Breemen had 43
duiven mee en het jonge duivinnetje de NL 13-1045933 wist als 1e haar hok te bereiken om 15.12.52 uur
met een snelheid van 1726 m. Haar zusje de “984” werd als 2e geklokt. De afstamming van de “933” is
van het oorspronkelijke eigen soort enen is een nazaat van de legendarische Goede Jaarling. Wel mag
vermeld worden dat Steven van zijn eigensoort via Harry van Irsel de vader heeft gekregen en via de
Comb.Van Leeuwen/Grieken de grootmoeder. Dat de “933” daarna ook nog het afdelingsconcours van
Afdeling 7 regio noord won met vermelding op teletekst maakte de vreugde alleen maar mooier. Klasse
verloochent zich niet en het kon geen toeval zijn daar de moeder van de “933” ook 4 jaar geleden het
afdelingsconcours had gewonnen.
Steven is met de duivensport begonnen op 9 jarige leeftijd. Het hok stond bij zijn ouderlijk huis in
Laren NH, waar hij jeugdlid was van PV de Zwaluw aldaar. Later met zijn vrienden Tonnie Bollebaker
en Ton v.d Brink gingen zij op 15 jarige leeftijd met de brommer op vakantie naar Belgie en
bezochten er heel veel hokken om aan de goede duiven te komen. Vanaf 1976 is Steven met duiven
begonnen op zijn huidige adres aan de Leeghwaterstraat in Hilversum. Steven is met Marijke getrouwd
(38 jaar). Steven en Marijke hebben 3 dochters en zijn ook opa en oma.
Steven is al vele jaren lid van PV de Plassenjager- Kortenhoef en heeft in 2009 weer een herstart
gemaakt met de duiven. Inmiddels ging het met zijn vrouw Marijke niet echt goed. Stef is daarom

vervroegd met de VUT gegaan om extra zorg in het gezin te verlenen. Een prachtige overwinning zoals
nu op Morlincourt brengt de glimlach dan toch weer terug!!
Proficiat
Verslag: Enrico Koene

Datum 10 augustus 2013
Wedvlucht: Pommeroeul
Tijdstip Lossing: 08.50 uur
Naam liefhebber / Combinatie: W. Hulkenberg
Woonplaats: Naarden
Ringnummer duif: NL13-1056374
Verslag:
Niet ontvangen.

Datum 02 augustus 2013
Wedvlucht: Nijvel
Tijdstip Lossing: 08.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. A. Gouw & Dochter
Woonplaats: Hilversum
Ringnummer duif: NL13-1058453
Verslag:
Alweer de 4e jonge duivenvlucht onder abnormale omstandigheden dit jaar. Inkorven bij een tropische
temperatuur, vroeg los met een straffe zuid westen wind enz enz heeft voor elk lid van de regio
gevolgen gehad de afgelopen weken en dat is ook duidelijk te merken aan het aantal ingekorfde duiven
voor Nijvel. Met nog maar een ruime twaalfhonderd duiven, niet meer de concoursen van jaren
geleden.
Toch een mooie wedvlucht geworden met kansen voor iedereen. De duiven zijn vrijwel allemaal terug
op het hok, en nu maar hopen dat de rest van de jonge duivenvluchten voorspoedig zal verlopen.
Verslag Nijvel 3 augustus 2013.
Het is vrijdag als de duiven onder snikhete omstandigheden ingemand moeten worden voor de
wedvlucht vanuit Nijvel. Gezien het verloop en de grote verliezen op onze hokken was er geen grote
hoop op een geweldige uitslag. Dat bleek ook zo te zijn, op één duif na die waarschijnlijk niet veel last
heeft van de warmte. Het jonge doffertje zit op 12 dagen eieren, dit moet voldoende motivatie zijn
geweest om als 1ste met een snelheid van 1584 meter per minuut te worden afgevlagd. De rest van de
duiven lieten te lang op zich wachten. Het is dan ook te hopen dat de temperatuur wat gaat dalen zodat
er wat meer zuurstof in de hokken kan komen.
Op ons garagehok was het overdag zo’n 50 graden, dat is niet bevorderlijk voor de conditie. Toch zijn
we blij met deze overwinning. Jammer dat Anja er niet bij is, zij is op vakantie in Sri Lanka. De 131058453 zijn vader is een ingeteelde duif van F. Zwols-Gramsbergen in de lijn Tip Top en Dutch
Princess, afkomst moeder F. Zwols x J. Buis Bussum (kleindochter Sikora).
Verslag: Andre Gouw.

Datum 28 juli 2013
Wedvlucht: Wolvertem
Tijdstip Lossing: 08.30 uur
Naam liefhebber / Combinatie: G.J.A. De Klerk
Woonplaats: Almere
Ringnummer duif: NL13-10555873
Verslag:
Niet ontvangen.

Datum 21 juli 2013
Wedvlucht: St. Katheleine Waver
Tijdstip Lossing: 07.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Jan Reichholdt
Woonplaats: Kortenhoef
Ringnummer duif: NL13-1045430
Verslag:
Verslag wedvlucht jonge duiven van zondag 21 juni vanuit St. Kateleine Waver
Nadat wij hadden vernomen de duiven niet op zaterdag gelost zouden worden, moesten wij ons vizier
op zondag richten. De duiven werden om 07.00 uur gelost vanuit St. Kateleine Waver en iedere
duivenliefhebber hield zijn hart al vast hoe dit zou aflopen. Jan Reichholdt had er 27 mee en het jonge

duivinnetje de NL13-1045430 wist haar hok om 08.59.29 uur te bereiken met een snelheid van
1141,224 m. Haar nestmaatje de “ 431 “ werd als 2e geklokt. De afstamming van deze duiven is van
de gebrs. Pouw uit Nederhorst de Berg.
Jan is in 1981 op 15 jarige leeftijd begonnen met de duivensport als lid bij PV de Vrijheid en zijn hok
stond bij zijn ouderlijk huis in ,s- Graveland. Vanaf 1991 is Jan combinatie gaan vliegen in Kortenhoef
met zijn levenspartner Hennie onder de naam Comb. Neef-Reichholdt. In 2002 is deze combinatie
gestopt met de duiven mede door ook toen al de roofvogelproblematiek en de vele extreme
verliezen. Jan en Hennie wilden daarna wat meer tijd nemen voor ontspanning, vakantie en varen met
de boot op omliggende plassen. De passie die wel in het leven bleef was het houden van ras
kippen, totdat de gebr. Pouw in 2012 Jan en Hennie wisten over te halen weer met duiven te
beginnen en als zodanig geschiedde en werd er een hok door Jan gebouwd. De jongens van Pouw
hebben deze accommodatie bevolkt met 40 geschonken duiven. Als herintreder in de duivensport
heeft Jan zich in 2012 aangemeld bij P.V. de Plassenjagers –Kortenhoef en wordt Jan
geassisteerd door Hennie met de verzorging van de duiven.
Aan de ene kant is Jan blij met zijn overwinning in de Regio 1, maar toch teleurgesteld dat van de 27
ingekorfde duiven er 17 zijn thuisgekomen.
Hierbij toegevoegd als bijlage een foto van Jan en Hennie met het winnende jonge duivinnetje.
Verslag: Enrico Koene.

Datum 13 juli 2013
Wedvlucht: Minderhout
Tijdstip Lossing: 10.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: J. van Tetering

Woonplaats: Almere
Ringnummer duif: NL13-1055515
Verslag:
Waar kun je beter van duiven genieten op een mooie zaterdag als bij je "Buurman" in de tuin? Ik woon
op kruipafstand van hem en ik weet dat Jan als jonge duiven specialist elk jaar wel vroeg zit met zijn
jonge garde. Waar Jan altijd vol gezonde zenuwen zit te wachten op duiven, Jenny de koffie verzorgt
en de duiven administratie bij houd, zit ik op mijn gemak bij een duivenmelker te kijken die werkelijk
kan goochelen met zijn duiven.
Al 18 jaar wonend in Almere hangt de keuken vol met delfts blauwe bordjes en foto's van duiven, een
teken dat je met een echte "duiven-man" te maken hebt. Pratend over mogelijke aankomst tijden, de
smart Phone en de Regio1 site in de gaten houdend, wist ik dat Hans Nielen in Loenen a/d Vecht op
11.19 een duif had gedraaid. Ik had uitgerekend dat Jan dus voor 11.40 uur een duif zou moeten
draaien om mee te doen met de echte kampioenen.
Plots kwam er op 11.35 uur een duif tussen de bomen door gezeild en draaide slechts een rondje zo
groot als de draaicirkel van een middenklasse auto om direct op de klep te vallen. Bekomen van de
schrik werd de NL13-1055515 snel opgevolgd door vier andere duiven die ook vlot rond het huis
vlogen. De mooie blauwe jonge duif "515" is een duif uit de NL11-1542631 x NL12-1427080, soort
J.Buijs x A.Gouw. De oorsprong van deze duiven ligt aan vaderskant bij de duiven van W.Hulkenberg
(Schaerlaeckens) lijn Sikora. Van moederskant zit daar ook nog iets in van J.Leever uit Blaricum
(Klak)
Jan was nog niet overtuigd van een vroege duif, ondanks dat ondergetekende beweerde dat dit wel
eens een vroege kon zijn. Immers kon via de Regio site prima worden gevolgd waar en hoe laat de
duiven waren gevallen. De onzekerheid voor Jan hield echter aan tot laat op de avond, toen 9 van de 9
verenigingen haar uitslag hadden geplaatst en Jan met een glimlach kon gaan slapen. Geweldig hoe ik
27 duiven (van de 28) in korte tijd heb zien thuis komen, en ook van de gastvrijheid op de Tartiniweg.
Met een 1e, 7e, 8e, 9e en 10e Regio1 over 2442 duiven en totaal 15 van de 28 duiven in de prijzen, vast
snel weer een bezoek aldaar!
Verslag: Edward Schrijvers.

Wedvlucht winnaars natour.
Datum 15 September 2013
Wedvlucht: Pt. St. Maxence
Tijdstip Lossing: 09.00 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Robin Rigter
Woonplaats: Eemnes
Ringnummer duif: NL13-1059902
Verslag:
Op deze vlucht had Robin maar 5 duiven mee. 1 oude duivin en 4 jonge duiven waarvan 2 doffers. De 2
doffers hadden dit weekend het werk gedaan. Zelf had hij er niet zo heel veel verwachtingen van omdat
de duiven niet zijn verduisterd en allemaal al 6 of 7 pennen hadden gegooid.
Na precies 4,5 uur in de lucht hangen kwam de 902 aan, de laatste weken land die in 1 keer op de
antenne dus dat was ideaal. De 902 zat op een jong van 15 dagen en de 938 zat op een jong van 8
dagen.
Het is niet de eerste keer dat de 902 prijs vliegt hij is van 10 keer inkorven 6 x de 1e op zijn hok
geweest en heeft 7 prijzen in totaal gevlogen. Waarvan nog een 10e plaats St. katheleine-Waver tegen

2100 duiven ( 2e in de club na hokgenoot). En uiteindelijk werd de 902 ook nog 3e duifkampioen in de
kring. Dus een doffer waar ik vorig jaar zeker mee verder kan.
Voor Robin een goede afsluiting van het jaar !
Verslag: Robin Rigter.

Toevallig een foto van de 902 als jonge duif.

Datum 08 September 2013
Wedvlucht: St. Quentin
Tijdstip Lossing: 10.30 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Heesen
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL-13-1059504
Verslag:
Op deze vlucht had Ronald alle jongen 48 stuks nog een keer mee plus 12 nest duivinnen. De eerste
negen duiven waren allemaal jonge duiven.
De jonge duiven klasseerden zich als volgt: 1-8-20-22-25-28- enz 19 op het 1e blad 37 in de uitslag van
de Regio1.
De winnares NL 2013 –1059504 (de jonge grijze) won als jong 5 prijzen, en op de dag van inkorven
vloog ze het verkeerde hok in. Wellicht was dit een extra motivatie want zowel van vaders en moeders
kant is het winnen van een 1e prijs niet vreemd. (zie stamboom)

Ronald weet nog niet of hij de laatste wedvlucht nog mee doet. Ook bij hem vallen de duiven nu in de
rui.
Verslag: Ronald Heesen.

Datum 31 augustus 2013
Wedvlucht: Pommeroeul
Tijdstip Lossing: 13.20 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. Heesen
Woonplaats: Laren
Ringnummer duif: NL11-1547810
Verslag:
Op Pommeroeul had Ronald 23 duiven mee 16 nestduivinnen en 7 jongen alle duivinnen vlogen prijs
1-3-12-14-17-24-enz 18 pr er waren 1613d mee.
De winnares NL 11 1547810 was zijn 1e getekende en zat op een jong van een week. Ze won voor de
13e keer prijs van dit seizoen.
De belangrijkste prijzen van de 810:
1e Nijvel 1726d
1e Pommerroeul 1613d
4e Sens 1540d

5e Morlincourt 2703d
5e St. Quentin 1716d
7e Nijvel 2815d
7e Wolvertem 2513d
9e Duffel 2815d
9e Wolvertem 2423d
9e Pommeroeul 1709d

Na een minuut komt zijn 2e getekende de Nl 12 1432051 deze duivin is dit seizoen 1e duifkampioen
vitesse Afd 7 en speelt de 3e van de Regio.

Verslag: Ronald Heesen.
N.B.
We kunnen niet anders concluderen dat ook het seizoen 2013 voor Ronald geen slecht seizoen is
geweest, en hij wederom hoog zal eindigen in alle kampioenschappen!
Ook namens de Regio1 van harte Ronald!

Datum 24 augustus 2013
Wedvlucht: Wolvertem
Tijdstip Lossing: 07.40 uur
Naam liefhebber / Combinatie: O. Okhuijsen
Woonplaats: Bussum
Ringnummer duif: NL11-1541805
Verslag:
Niet ontvangen.

Datum 17 augustus 2013
Wedvlucht: Duffel

Tijdstip Lossing: 10.15 uur
Naam liefhebber / Combinatie: Comb. van Dam & Bisschop
Woonplaats: Almere
Ringnummer duif: NL11-1248493
Verslag:
Wat geen verrassing zal zijn, is dat de combinatie van Dam & Bisschop dit jaar weer afstevent op het
generaal kampioenschap Regio1. Volgend jaar zal dit anders zijn als de combinatie alleen nog op de
fondvluchten zal acteren en de snelheidsvluchten aan zich voorbij zal laten gaan. Dit wil overigens niet
zeggen dat een fondduif geen snelheidsvlucht zou kunnen winnen, en mogelijk zal dit volgend jaar ook
gewoon gaan gebeuren?
Verslag: Duffel.
Het heeft wel weer even geduurd, Mannen, maar het is ook jaar weer gelukt om de 1 ste in de Regio1 te
spelen!
Deze vetblauwe Weduwnaar 11-1248493 is begin dit seizoen gewond opgevangen bij een sierduiven
liefhebber in Oude Pekela. Na ruim 3 weken werd hij terug gezet in het hok waar hij langzaam
herstelde. De vader van de 493 is een Nellis v/d Pol uit de Hongaarlijn van zijn vriend Simon de Hey
uit Belgié.
De moeder is een klein duivinnetje van zijn overbuurman Ludo. Sinds vorige week staan de 19 Oude
Doffers weer op Weduwschap na een kleine rustperiode op eieren, Om voor Willem & Henk de Natour
tot een goed einde te brengen.
Nog even volhouden Mannen , nog 6 vluchten , Succes!
Verslag: Bert van Rooijen.

