
Peter en Inge Bosveld, Oosterbeek      1
e
 St. Vincent Tyrosse Noordelijke Unie Zone 1 en totaal 

 

De ‘905 beloofde al in 2015 een hele goeie te worden met zijn 2e in S3 van Cahors tegen 3.999d. en 2e in de NU tegen 

6.500 d. Maar het ene jaar is het andere niet. Op St. Vincent bewees deze weduwnaar een geweldenaar te zijn met deze 

schitterende prestatie en werd terecht gedoopt met de naam: “Magic ‘905” (3e snelste duif van 13.472 d.).  

Peter (52jr) de melker en Inge (de verzorger). Peter is dit jaar begonnen met 24 oude koppels en 16 jaarlingen.  

Alle duiven stammen hier af van duiven van Ben Roodbeen uit Renkum, maar de kolonie 2016 is al weer aardig 

uitgedund door de roofvogels. “Kost me 30-40 duiven per jaar”, aldus Peter, die al weer 12,5 jaar werkzaam is bij 

Nutricia. Wat de voeding van de duiven betreft krijgt hij alle steun van Dick de Leeuw (Beijers) die voor het voeder 

schema zorgt. Daar hou ik me volledig aan. Als voorbereiding heeft de “Magic ‘905” alle vitesse en midfondvluchten 

gehad en 1x een midweekse africhting Quiévrain. Inge en Peter van harte gefeliciteerd!  

                                                                                                                                                         Jan Gremmen 

 

 

 



Bas Jansen, Zutphen    1
e
 St. Vincent Tyrosse Noordelijke Unie Zone 2  

In zone 2 leverde deze goed verlopen vlucht een mooie overwinning op voor Bas Jansen uit Zutphen. Hij klokte zijn 2e 

getekende de NL 13-1860545, krasduivin ‘Melody’, om 12.24.02 uur, wat op een afstand van ruim 1.093 km. een 

snelheid betekent van 1.063,792 mpm. Bas had op deze vlucht zes duiven mee en klokte verder op 13.55 (nestligger 

‘Melody’) – 14.41 en 15.05 in totaal vier mooie prijzen. 

De winnende duif is een vaste waarde op het hok Jansen. Vorig jaar vloog ze op de marathon 3:3 en was ze o.a. 70e 

Nationaal Aurillac van ruim 10.000 duiven. Haar vader is de NL 01-1182363 ‘Zoon Super van Geel’ uit het topkoppel 

‘Super van Geel’ x ‘Gebroken Borst’ van de Gebr. Limburg. Moeder is de NL 08-2075914 van Arjan Beens. Zij is een 

dochter van ‘Power 019’ x ‘Killer Queen’ beiden Jelle Jellema. ‘Melody’ werd in de voorbereiding droog gespeeld en 

eerst op 20 mei gekoppeld. Haar neststand was tien dagen broeden.  

 

Dat laatste wordt de laatste dagen voor een vlucht weg gelaten. In de winter kregen de duiven een paratyfuskuur en in mei 

een tablet met enkele dagen nakuren tegen het geel. De laatste dagen in de week voor St. Vincent werd er drie dagen 

behandeld tegen de koppen. Bas gaat echt voor de kampioenschappen en hoopt ook dit jaar weer zo hoog mogelijk te 

eindigen. 

                                                                                                                                         Gerrit van Eikenhorst 

 

Harold Zwiers flikt het weer!!  1
e
 St. Vincent Tyrosse Noordelijke Unie Zone 3 

In Den Ham, in het mooi Twentse land, viel bij Harold de winnaar van Zone 3. 

Bij mijn bezoek bleek mij al gauw, dat hier werkelijk alles klopt: een heerlijke omgeving om duiven te houden (afgezien 

van de sperwers), een degelijk hok, een super gedreven liefhebber en een fantastische stam duiven. De lijn van zijn 

stamvader, de 1336, teelt hij regelmatig nauw in en dan kruist hij ze weer met andere ingeteelde duiven.  

Daarbij zijn de Jellema’s favoriet. 

Marco, de zonewinnaar, komt uit zo’n kruising. Het is een prachtig gebouwde doffer en vooral zijn ogen spreken aan: een 

kleine pupil, iets naar voren gericht; een kenmerk van veel van zijn duiven. 
 

De verwachtingen voor St. Vincent (én Pau ) waren hooggespannen, want hij had respectievelijk 6 en 4 toppers mee “op 

de koninginnevlucht van de middaglossing en op de openingsvlucht Pau.” Daarbij waren de 7 eerste duiven van de 

snikhete Bergerac van vorig jaar. Dat type weer noemt hij uitermate geschikt voor zijn soort duiven. Liefst 18 van de 20 

duiven vlogen toen prijs! Nu wonnen 4 van de 6 St.Vincentgangers prijs; van Pau vlogen ze alle 4 één op 10 prijs!  

Wat een topweekend voor deze topmelker! Zijn duiven blijken alleskunners, want het weer was nu toch wel even anders 

dan tijdens die snikhete Bergerac. 

De inmiddels 47 jarige Bas Jansen is één van de 

drijvende krachten in de nieuwe vereniging P.V. 

‘Zutphen’, welke maar liefst 65 leden telt. Hij behoort 

al jarenlang tot de kampioenen van zijn regio, met 

mooie titels in Fondclub ‘De IJsselstreek’ en S.F.G. Lag 

eerst het hoofddoel op de programmavluchten, de 

laatste jaren zijn dat de marathonvluchten geworden. De 

basis van zijn kolonie wordt gevormd door duiven van 

Gebr. Limburg, Zuidveen – Jelle Jellema, Nijverdal – 

Arjan Beens, Genemuiden en Hans en Evert-Jan 

Eijerkamp, Zutphen. In zijn club P.V. ‘Zutphen’ spelen 

een 10 tot 15 fondspelers, waarmee een onderlinge 

kompetitie wordt gespeeld op de zes marathonvluchten 

uit het afdelingsprogramma. Daarnaast wordt ook 

deelgenomen aan enkele ZLU vluchten. Bas heeft voor 

de marathon een vliegploeg van 30 koppels, welke op 

nest worden gespeeld. De duiven werden dit jaar voor 

het eerst op 20 mei gekoppeld. Zij trainen één keer per 

dag anderhalf uur verplicht en worden in de 

voorbereiding vaak twee keer per week gespeeld, maar 

altijd wel met één nacht mand. De voeding is Beyers 

Koopman All-in One en 50% paddy. 



   
de jongenhokken worden niet schoongemaakt. 

Ook Harold ervaart dat fond veren kost. Voor het eerst sinds een paar jaar heeft hij in 2016 zijn 2 eerstgetekenden van St. 

Vincent terug. Ondanks dat en ondanks de grote successen die hij boekte, heeft hij nog wel een ultiem doel: Barcelona 

winnen. Hij is ervan overtuigd, dat het kan, op deze afstand: met zijn nog steeds beter wordende stam duiven én bij 

gunstige weersomstandigheden. Het zal mij niets verbazen, dat hij ook dat nog een keertje flikt!!  

                                                                                                                                                                Arnold Kok 

 

Karel de Bruin, Zwaagwesteinde  1
e
 St. Vincent Tyrosse Noordelijke Unie Zone 4  

De drie middaglossingen spelen voor de prijzen bij Marathon Noord, dat is de reden dat Karel de Bruin in het NIC in zijn 

woonplaats –waarvan hij centrumleider is- inkorft. Hij komt dan telkens met een klein mandje duiven, maar dat betekent 

niet dat zijn oogst aan prijzen ook klein is. Vorig jaar won hij zo op de afsluitende vlucht uit Bergerac al de eerste in de 

Friese Fondclub, en nu wint hij die op St. Vincent opnieuw en heeft hij tevens de snelste duif van Zone 4 van de 

Noordelijke Unie. Om het nog mooier te maken, de beide duivinnen die dit kunstje flikten, zijn ook nog eens familie van 

elkaar. Toch is Karel zich een aantal jaren geleden zoveel mogelijk gaan toeleggen op de ZLU-vluchten, waarvoor hij de 

duiven in Drachten inkorft. Dit soort overwinningen zijn dus een soort bonus, hij hoopt nog eens uit te kunnen blinken op 

Barcelona, zijn doel. Hiervoor zijn taaie duiven nodig, die de extra kilometers in de overvlucht met gemak aankunnen. 

Zijn oorspronkelijke basis van duiven die oa bij Piet de Vogel en Jan Polder gehaald werden, worden de laatste jaren 

aangevuld met het soort duiven dat dik 1200 km op de teller aankan en kopprijzen kan pakken. In die zoektocht zijn ook 

wat duiven gekomen van de Gebroeders Keekstra waarin de lijnen van Jellema zwaar vertegenwoordigd zijn. Het is uit 

twee duivinnen afkomstig van deze broers uit Bornwird dat de winnaressen gekweekt werden. De 4243433 van 2013 is 

gekweekt uit een Jellemadoffer, zoon van de 969 die bij Simon IJnsen op Ameland en bij de genoemde broers beste 

duiven opleverde. De moeder is een kleindochter van dezelfde duivin. De duiven worden gespeeld op nest en zijn 

gehuisvest in een knus zolderhok met een dikke laag stro op de vloer, de winnares ging naar St. Vincent op een nestje van 

10-12 dagen oude eieren.  

 

De laatste dagen krijgen ze tevens elke dag een oogdruppel en lapt Karel ze op 40-60 km 1 voor 1, iedere avond 

gedurende 4-5 dagen. Op basis van de thuiskomsten bepaalt hij z’n aangewezen duiven, bovendien wordt de oriëntatie 

even aangescherpt. Dat er met die oriëntatie niets mis was liet de 433 zien, de concurrentie had het nakijken!  

 

                                                                                                                                           Wiebren van Stralen 

Karel kampt met gezondheidsproblemen en heeft 

de hokken zo eenvoudig mogelijk ingericht, hij 

beschikt over een 25-tal oude vliegers en 50 

jaarlingen. Ook het voeren wordt simpel 

gehouden, de duiven krijgen van oktober tot mei 

Koopman All-in-One en worden de laatste dagen 

opgevoerd met Turbo Energy. In een 

whiskyglaasje krijgen ze nog een extra vette hap 

op de laatste dagen met o.a. HE, hennep, 

snoepzaad, pinda’s en PE-korrel. 

Harold staat in het oosten bekend om zijn 

kampioenschappen in de VNCC, maar is het meest 

trots op zijn titel kampioen Marathon Noord 

Ochtendlossing 2014. Hij richt zich nu dan ook 

uitsluitend op marathonvluchten middag- én 

ochtendlossing op nationaal en internationaal 

niveau. “Kopduiven tegen 

duizenden/tienduizenden duiven, daar ga ik voor.” 

In het vliegseizoen gaat de meeste aandacht uit 

naar de oude vliegers. Hij observeert goed en ziet 

alles, zoals tijdens mijn bezoek: “Kijk, zie je dat, 

die donsveertjes op de mest? Dat zie ik graag!” 

Het vlieghok ziet er proper uit, maar 


