
Comb. T. Jonkers, Delwijnen  1
e
 Perigueux Noordelijke Unie Zone 1 en totaal 

 

Gouden tandem wint Perigueux 2016 

Perigueux 2016 is voor velen letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Waren de meeste deelnemers 

aanvankelijk blij dat ze er vrijdag (nog laat) uitgingen, zaterdagavond waren de meningen daar heel anders over 

verdeeld.  

 

Onze hoofdrolspelers op deze vlucht, het echtpaar Henny en Teunis Jonkers uit Delwijnen, zitten 

zaterdagmorgen samen aan de ontbijttafel in de keuken. Ze zien dat er in Middelburg een duif van Bordeaux is 

gevallen. Deze zijn een uur eerder gelost dus verwachten ze zelf nog geen duiven. Op dat moment gaat het 

belletje van hun duiven meldsysteem af en lopen ze naar het hok. Daar zien ze tot hun grote verbazing en 

vreugde dat hun nestduivin de 12-1770995 is gearriveerd. Het EC geeft dan 07.11.23 uur aan.  

Ook vorig jaar was deze duivin al eens hun eerste duif op het hok en won toen een 1
e
 in de vereniging en een 

59
e
 NPO Afdeling 7 op Cahors. 

Henny en Teunis hebben samen al vanaf 1972 duiven en zijn echte liefhebbers van het generale spel.  

Ze staan door hun prestaties, op dit moment, dan ook stevig in de top 5 van het keizer generaal kampioenschap 

van afdeling 7. Voor de NPO marathonvluchten hebben ze een apart hokje waar maximaal 18 duiven op 

kunnen. Deze worden op nest gespeeld (jongen 5 dagen) en in kleine groepjes verdeeld over de 6 vluchten. 

Henny is degene die de volgorde op de inkorflijst bepaalt en dat gaat haar goed af gezien het behalen van de 67
e
 

plaats in het aangewezen nationale hokkampioenschap NPO in 2015. Ook dit jaar gaan ze goed van start met 

een 21
e
 Zone 1 NU op St. Vincent en de 1

e
 Zone 1 (tevens 1

e
 Totaal) op Perigueux. Op beide vluchten spelen ze 

3 van de 4 gezette duiven op de uitslag dus zit het met de getekende en het prijspercentage ook goed.  

De overwinning is deze keer behaald door twee bevlogen liefhebbers die samen met heel veel plezier al meer 

dan 40 jaar de duivensport beoefenen. Gefeliciteerd met deze mooie overwinning en we wensen jullie heel veel 

succes bij het voortzetten van deze meer dan goede start van het marathonseizoen 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars worden in het zonnetje 

gezet.  

 



Willem Baarsen, Urk      1
e
 Perigueux Noordelijke Unie Zone 2 

Ook in zone 2 had deze vlucht een moeizaam verloop, met enkele dagen na de vlucht nog veel achterblijvers. Winnaar 

werd het hok Willem Baarsen uit Urk. De weduwnaar NL 14-4263588 (2e getekende) werd geklokt om 09.21.24 uur op 

een afstand van 906,383 km. wat een snelheid betekent van 1.251,220 mpm. Nationaal in sector 4 betekent dit eveneens 

de 1e Nationaal tegen 2.510 duiven. 
 

Willem Baarsen vormde samen met Hendrik Schenk en Cees Kramer jarenlang een ijzersterke combinatie. Als wethouder 

had Willem te weinig tijd voor de vliegduiven. Die zaten dan ook bij Hendrik en Cees. Na enkele jaren sukkelen met zijn 

gezondheid overleed Willem in 2015 toch nog enigszins onverwacht op 73-jarige leeftijd. Als eerbetoon aan Willem 

bleven Hendrik en Cees onder dezelfde naam door spelen. Ze zijn lid van P.V. ‘Tot Weerziens’ Urk en korven hun duiven 

op de nationale vluchten bij NIC 0413 in Emmeloord, waar ze altijd tot volle tevredenheid worden geholpen.  

  

De laatste vier dagen voor het inmanden wordt er opgevoerd met een extra potje voer in de nestbak en verder gaat er dan 

schapenvet over het voer. Zo min mogelijk medicijnen is hier het devies. Bij problemen wordt altijd eerst dierenarts 

Nanne Wolff ingeschakeld. Drie dagen na de vlucht van Périgueux zijn er 8 duiven terug van de 14. ‘De 588’, die drie uur 

los vloog in de NOP, was totaal niet moe. Bij de controle vloog hij enkele rondjes en dook snel weer het hok binnen. Het 

ligt in de bedoeling dat deze duif in 2016 niet meer wordt gespeeld. In 2017 zal wellicht aan enkele ochtendlossingen 

worden deelgenomen. 

Gerrit van Eikenhorst 
 

Jelle Outhuijse, Harlingen    1
e
 Perigueux Noordelijke Unie Zone 3 

Jelle Outhuijse uit Harlingen speelt al jaren hoofdzakelijk de zware fond met als specialiteit de ZLU-vluchten. De laatste 

jaren worden zijn duiven steeds sterker en de vliegprestaties vertonen jaar op jaar een progressieve lijn, waarbij ieder jaar 

wel enkele topprestaties worden behaald. In 2013 vloog de Rode Bordeaux de 4e nationaal Pau op één van de verste 

afstanden. Voor Perigueux had Jelle 16 duiven ingekorfd, waaronder de winnende duivin van 2015. 

  

Het winnende jaarling duifje van Jelle, klein maar fijn. 

De winnende duif van Périgueux is een donkerkras doffer. 

Hij vloog dit jaar ook al een 21e Limoges Afdeling Friesland 

van 1.383 duiven. Vader is de NL 12-4243682 een zoon van 

de 1e Nationaal St. Vincent 1999 en 8e Nationaal Bergerac. 

Bloedlijn: Bakker Barendrecht. Moeder is de NL 13-

42400863 een kleindochter van stamdoffer ‘Jacob de 

Redder’ die maar liefst een 1e en 2e Nationaal St. Vincent 

vloog in 2005 en 2006. Bloedlijn: Gebr. Brugemann. 

Daarmee hebben we tevens de twee belangrijkste bloedlijnen 

van hun stam duiven. De duiven worden jaarlijks 

geselecteerd en gekoppeld door Jos Evers, waar men erg 

tevreden over is. De winnende duif werd in februari 

gekoppeld, bracht twee jongen groot en kreeg geen tweede 

nest eieren. Super Top van Wielink staat hier dagelijks op 

het menu in het vliegseizoen. Er wordt ruim gevoerd. 

Deze duivin stond nog op twee oude pennen en om te voorkomen dat 

ze de twee buitenste pennen zou gooien, werd ze op een klein jong 

gespeeld. Daarvoor had de duivin bijna alle programma vluchten 

gevlogen inclusief één dagfond vlucht. Bij het inkorven viel op dat ze 

zeer fel was op haar jong en misschien was dat de grote drijfveer bij 

haar om alles te geven om weer zo snel mogelijk bij haar jong te zijn? 

Het blauwe duivinnetje komt van vaderskant uit de Brive-lijn van Jelle 

x een Nico Volkens duivin. Van moederskant zien we de Van de 

Wegenlijn x een rechtstreekse Steketee. De moeder van de Blauwe 

duivin vloog in 2014 een eerste van het Nic ZlU op Agen in Drachten. 

Momenteel zie je de tendens dat duiven nog laat in de avond moeten 

vliegen en dat het niet meer zonder allerlei bijproducten kan.  



Dit geldt niet voor Jelle, hij laat zijn duiven één keer per dag een uurtje trainen met gesloten hok en daarna nog een half 

uurtje open hok. Duiven krijgen volle bak, maar alles moet op zijn voordat hij het weer aanvult. In de loop naar de 

inkorving wordt er op beperkte schaal wat snoepzaad met een pindaatje gegeven en de laatste dagen ook nog wat Tovo. 

Jelle vliegt met 34 koppels oude duiven en 60 jaarlingen. De oude duiven worden op nest gespeeld, zodat het hele koppel 

kan worden gespeeld. Bij de jaarlingen speelt het toeval ook een rol, zij worden gekoppeld, nest of als los gespeeld. De 

duiven worden twee weken voor de vlucht thuis gehouden en worden tussentijds niet meer gelapt. Volgend jaar wordt de 

winnende duivin als alles naar wens verloopt gewoon weer ingekorfd voor het grote werk, voor dit jaar is Jelle er nog niet 

uit. Het is opmerkelijk dat een laat jong van vorig jaar zoveel power toont op haar eerste overnachtvlucht en daarbij ook 

nog eens meer dan 1,5 uur losvliegt op de tweede duif in zone 3. Als je daarbij ook nog eens het trage verloop meeneemt 

en de weersproblemen onderweg, dan dwingt zo’n klein duivinnetje toch veel respect af. Voor Jelle Outhuijse is dit een 

prachtig resultaat, waarbij het toch weer duidelijk wordt dat ook met beperkte middelen grootse prestaties mogelijk zijn in 

onze mooie sport. Kwaliteit gaat nog altijd boven kwantiteit en de vakman duivenliefhebber is de coach die deze kwaliteit 

kan laten excelleren op het juiste moment. 

Klaas Mulder  

 

J. & F. Wendel, Assen      1
e
 Perigueux Noordelijke Unie Zone 4 

Het was de NL14-4748277 “Het Slagschip” welke er voor zorgde dat Johan en Fabian winnaars van Zone 4 werden.  

Na als jaarling al twee keer mooi op tijd te zijn geweest, kreeg hij het volste vertrouwen van zijn baasjes en ging als 1e 

getekende de mand in. 

 
In zijn afstamming komen we bekende namen tegen van topspelers als Jelle Jellema, Gebr. Limburg en Jan Keun.  

Beide ouders zijn in het verleden gekocht bij Jan Keun uit Donderen 

Nadat in eerdere jaren vader Johan en diens broer Ronald de duiven verzorgden, rust deze verantwoording steeds meer op 

de schouders van de nog jonge Fabian (24 jr.) en dat gaat hem prima af. Met 5 duiven mee en 4 knappe prijzen waren de 

Wendel duiven ijzersterk op deze lastige vlucht. In zone 4 stonden 1.170 duiven in concours en ze speelden de prijzen 

1, 14, 18 en 40. Fabian, Johan en oom, gefeliciteerd met deze mooie overwinning en dat met een doffer welke ook 

GROOT in daden is geworden. 

Arjan Beens 

 

Deze grote weduwnaar van vader 

en zoon Wendel uit Assen wint de 

1e NPO Afdeling 10 en de 6e 

nationaal op deze zware 

regenachtige wedvlucht. Na 969 

loodzware kilometers arriveerde hij 

om 13:39 uur in Assen, waar hij 

door zijn baasjes blij ontvangen 

werd. 

 


