Beste sportvrienden,
Met veel plezier voor U het Kampioenenboek van onze prachtige Fondclub de
Marathonvliegers, dit jaar (het 21 jarig bestaan) met een respectabel leden aantal (148).
Afgelopen seizoen was voor onze duifjes enorm zwaar warm veel oost in de wind en helaas
heeft dat ook zijn tol geeist. Maar er zijn altijd winnaars en die staan in dit boek.
Het afgelopen vergader seizoen hebben we samen met alle fondclubs onder initiatief van
SNZH ons vliegprogramma besproken en ons nieuwe voorstel neergelegd bij de afdelingen
die deze gaan bespreken in de landelijke NPO vergaderingen, een programma wat gemaakt
is door de fond liefhebbers zelf! Zie de website voor concept vliegprogramma 2016.
Ook dit jaar hebben onze leden danig uit gehaald op het hoogste niveau zowel in de Sector
als Nationaal, dit onderstreept dan maar weer eens de sterkte van onze fondclub. Vele TT
plekken en diverse kampioenschappen ook op landelijk niveau.
Om alles aan te bieden zoals U gewend bent van ons zijn we toch genoodzaakt om de
contributie vanaf het nieuwe seizoen 2016 na jaren iets te verhogen, omdat enerzijds het
ledenaantal terugloopt en anderzijds de kosten stijgen.

De nieuwe contributie wordt € 32,50.
Mede dankzij een deel van onze leden kunnen we weer een prachtige bonnen verkoop
houden zodat we voor het nieuwe seizoen alle prijzen kunnen garanderen.
De volgende drie kampioenen halen we even kort naar voren halen:

Keizer Marathonvliegers 2015, Kees Muilwijk.
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!

Fondclub kampioen ZLU vluchten 2015, Combinatie de Jong.
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!

Fondclub Kampioen Middaglossingen 2015, J. van Vliet & Zoon.
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!
Wij willen iedereen bedanken die het ons mogelijk hebben gemaakt om in de zomer de
duiven weer tip top op de vluchten te krijgen. De mensen van de diverse inkorfcentra, onze
rekenaar, fotograaf, reporters, onze drukker, het bestuur en uiteraard de bonnenschenkers.
Met uw familie wensen wij U een goed, gezond en sportief 2016 toe en hopen wij U te
mogen begroeten op onze jaarlijkse prijsuitreiking die we zullen houden op:

Zaterdagmiddag 13 februari in het lokaal van de Luchtbode in H.I. Ambacht.
Daar gaan we onze Kampioenen groots huldigen en het programma wordt opgefleurd met
een prachtige verloting en aan het einde van de middag onze spectaculaire bonnenverkoop.
Uw bestuur FC Marathonvliegers

Fondclub de Marathonvliegers, verslag AGEN.
Kees Muilwijk winnaar van AGEN.
Winnende duif: NL12-1632177
Tijd: 07:24:22
Afstand: 906 km
Snelheid: 1166mpm
Als je keizerkampioen bent van het vorige
seizoen (2014) dan zijn de
verwachtigingen altijd hoog gespannen,
zijn de duifjes weer net zo goed als vorig
jaar? Met deze positieve spanning korfde
Kees 29 weduwduivinnen in voor de
vlucht vanuit Agen, het werd een pittige vlucht want maar een enkele duif haalde de 1000
meter grens. De vrouwen van Kees voelde zich bijzonder goed en overrompelde de
complete uitslag van de fondclub zowel de 1e en de 2e plaats en verder 5 bij de eerste 14
duiven, top.Tevens de 2e en 3e van het SNZH concours. De winnares zoals alle duiven van
Kees gespeeld op dubbel weduwschap op de foto links het krasje die de eerste wint en de
blauwe rechts wint dus de tweede.
Wilt U meer lezen van Kees kijk nog even in ons kampioenenboek van 2014 daar staat alles
over hem en zijn duiven in de reportage.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Sint Vincent.
Schouten winnaar van Sint Vincent.
Winnende duif: NL13-1196111
Tijd: 07:57:18
Afstand: 1015 km
Snelheid: 1456 mpm
De goeie komen uit de goeie!
Nou dat is bij de heer Schouten
hellemaal op zijn plaats, de drie 1 tjes
wint Sint Vincent in de fondclub en ook
de 2e in de Sector 2 kort achter de
winnaar. Deze doffer wordt net als alle
duifjes op nest gespeeld en had nu een
jong van een week. Nu terug naar de openingszin, de moeder van deze doffer is de 272 en
deze won in 2012 de 2e op Cahors in de fondclub en een 6e plek in de Sector! En zijn vader
won ook al vroege prijzen. Hier wordt gespeeld met een klein bestand 10 koppels en een
kleine 25 jonge duifjes en ondanks dit beperkte aantal is al 5x een TT plek gewonnen.
De volgende vlucht van de winnaar zal waarschijnlijk Tarbes worden maar omdat de duivin
is weg gebleven is het even wachten op de nieuwe liefde. Het soort duiven van de heer
Schouten is van het “KRIMPENSE” soort oa. via Piet & Hans van Zon, J vd Wal en M Visser.
Proficiat met deze overwinning en dat U nog lang met de duifjes kan spelen.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Cahors.
Bob Jansen winnaar van Cahors.
Winnende duif: NL12-1639965
Tijd: 09:12:12
Afstand: 896 km
Snelheid: 1072 mpm
Ochtend werd een middag lossing maar
zoals altijd is er natuurlijk wel een
winnaar en dat is Bob Jansen uit
Bergambacht. Bob won al heel veel en
kweekte zelfs een duif die nationaal St.
Vincent zou winnen, maar won zelf nog
nooit een eerste in het grootste verband. Tot nu dus! Bob zijn duivin de 965 wint de in de
fondclub maar ook de 1e van Sector 2 Deze duivin was vrijwel iedere week mee geweest op
vluchten met één nacht mand en dit was haar eerste krachtmeting van het seizoen.
Haar vader is een kleinzoon van Bob zijn stamvader “de Vale Dirk”. De moeder van deze
kleinzoon “Vale Dirk” is ook moeder van de 1e nat. St. Vincent. De moeder van de winnende
duif komt van vader en zoon Geerink uit Tubbergen. Zij werd gekocht op een internetveiling
t.b.v. een goed doel en komt uit duiven van Chr. Hebberecht en Arjan Beens. De duiven
worden op nest gespeeld en wat trainen betreft is Bob al terug gekomen van veel theorieën.
Het lange en veelvuldig trainen wat veel liefhebbers tegenwoordig doen is voor de
overnachtfond niet echt nodig. ’s Morgens gaan de duiven eruit voor hun training, maar er
worden geen duiven van hun nest gehaald. Als Bob ’s middags thuis is (en dat is niet
regelmatig) gaan de duiven er nog een keer uit en dan vliegen de duivinnen. Toch waren op
deze vlucht 5 van de 7 prijswinnende duiven duivinnen, waarvan de eerste 4 op het hok.
Hiermee zet hij zijn stelling kracht bij en heeft de winnaar niet altijd gelijk?

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Pau.
Ineke van der Rhee winnaar van Pau.
Winnende duif: NL10-2059702V
Tijd: 09:54:34
Afstand: 1022 km
Snelheid: 824 mpm
De openingsklassieker Pau van de ZLU is
een hele moeilijke geworden en helaas zijn
er vele goede (nog) achter gebleven. Maar
elke vlucht heeft een winnaar en deze keer
wint wederom Ineke van der Rhee, vorig
seizoen de 1e van heel Nederland en nu
e
heel knap de 10 beste duif van Nederland. Deze vale duivin is gespeeld op een jong van
ongeveer een week en is familie van OLIVIA de winnares van vorig jaar dus ook afkomstig
van Tiny van Rosmalen. Vorig jaar was zij hun tweede duif op Pau en nu dus als eerste, dit
wordt weer een reisje naar Limburg komende winter.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Agen zlu.
Tim Hage winnaar van Agen zlu.
Winnende duif: NL09-1235017
Tijd: 18:33:34
Afstand: 933 km
Snelheid: 1290 mpm
Een unieke trilogie, gaat er maar aan staan voor
het derde jaar op rij de vlucht Agen ZLU winnen
is natuurlijk grote klasse. Het duifje wat deze
keer de bloemen op haalt voor Tim is een doffer
gespeeld als weduwnaar en is zes jaar oud,
genaamd BRUNELLO. Deze doffer is gekweekt uit een dochter van de Koutersduivin met
zoon blauwe Ben. BRUNELLO is een topper! Hij was als jong al duifkampioen met o.a 1 e op
een zware Ablis en speelde ook op de zwaardere midfond en dagfondvluchten diverse
eerste prijzen. Daarna is hij ook met succes gespeeld op de ZLU. Zijn beste prestaties op de
ZLU zijn; 12e nat. Agen, 248e nat Agen en dit jaar dan de 13e nat Agen.
Hiermee zal BRUNELLO top kandidaat zijn om het asduif kampioenschap over 3 jaar op de
vlucht Agen bij de ZLU te winnen. Overigens won hij ook nog op Narbonne een 53e nat en
op Marseille een 121e nat.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Barcelona.
Paul van den Bogaard winnaar van
Barcelona
Winnende duif: NL10-1686566
Tijd: 12:47:34
Afstand: 1208 km
Snelheid: 874 mpm
Barcelona is voor elke fond man een
uitdaging en al heb je al zoveel gewonnen
dan ben je natuurlijk super blij met de
overwinning op zo'n zware Barcelona.
Paul had één van zijn beste duiven
meegegeven een doffer met de mooie naam "kleinzoon secretaris".
Deze doffer wint nu op Barcelona zijn 9e prijs op de grote fond, 5 maal op de middaglossing
en 4 maal op de ZLU. Zijn prijzen op de middaglossing 237-315-348-425-1232 tegen
gemiddeld 5148 duiven, en op de ZLU vluchten prijs 34-324-471-953 tegen gemiddeld 5499
duiven. Barcelona was voor deze doffer dit jaar het doel de gehele voorbereiding stond in
het teken van Barcelona mede nadat hij vorig jaar al de 953e ZLU speelde op deze vlucht.
Dit jaar werd hij “ingespeeld” op Agen middaglossing en won de 348e
De vader van de duif is een kleinzoon van kweekkoppel 1 en 2, en de moeder via een bon
van (Frans van Peperstraten) kleindochter rainbowwarrior (Jan Polder maal lijn de stayer
van Steketee x AP Overwater).

Fondclub de Marathonvliegers, verslag BERGERAC.
Kees Muilwijk winnaar van BERGERAC.
Winnende duif: NL12-1632184
Tijd: 07:41:58
Afstand: 840 km
Snelheid: 914 mpm
De tweede overwinning voor Kees Muilwijk in de
fondclub op Bergerac nu, bijzondere is dat de
winnares van Bergerac een zusje is van de
winnares op Agen!. Ook net als op Agen nu ook
in het grote verband wederom de 2e van het Sector 2 & SNZH concours.
De winnares zoals alle duiven van Kees gespeeld op dubbel weduwschap, wilt U meer lezen
van Kees kijk nog even in ons kampioenenboek van 2014 daar staat alles over hem en zijn
duiven in de reportage.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Sint Vincent ZLU.
Herman de Jong winnaar van SINT VINCENT
ZLU.
Winnende duif: NL12-1650908
Tijd: 06:48:01
Afstand: 1009 km
Snelheid: 946 mpm
l'histoire se répète – In goed nederlands de
geschiedenis herhaalt zich, hoezo? In 2006
hadden we een loodzware DAX ZLU Herman
won toen op de verjaardag van zijn kleinzoon de 3e Nationaal ZLU.
Nu in 2015 wint Herman wederom de 3e Nationaal ZLU en ook zijn kleinzoon was jarig.....!
Deze licht kras doffer wordt gespeeld op weduwschap en heeft blijkbaar Sint Vincent als zijn
favoriete losplaats want hij wint de laatste jaren de volgende prijzen 3e Nat. ZLU ‘15,
263e S2 ’15, 40e S2 ’14, en als jaarling prijs op Bergerac.
Elke winnaar heeft een apart verhaal ook deze duif, vorig jaar bleef hij weg op Sint Vincent
ZLU en werd opgevangen in Bruinisse, de duif werd door Herman opgehaald en ging niet
meer de mand in. Deze doffer komt uit de stam duiven die Herman de laatste jaren heeft
opgebouwd goed maal goed en verder geen poespas.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Tarbes.
TINKERBELL van Tim Hage wint Tarbes
Winnende duif: NL13-1276311
Tijd: 11:43:45
Afstand: 1050 km
Snelheid: 1021 mpm
De “311” is inmiddels gedoopt tot TINKER
BELL ze is een 2-jarige nestduivin die werd
gespeeld op 14 dagen broeden....en de laatste
2 dagen voor inkorving heeft Tim er een jong
van 4-5 dagen bij gelegd waarop zij zeer goed
reageerde.
Bij de inkorving werd ze toch niet als eerste getekende gezet omdat zij haar eerste pen
gestoten had. Achteraf gezien niet slim dus! Zij komt uit Tim’s kweekhok uit een kleinzoon
van DE KARAAT van Anton Schalkwijk uit IJsselstein maal een kleinkind van de
Koutersduivin. Haar Opa is wederom de “803” die ook vader is van MISS RIO en vader van
de eerste nationaal Cahors bij Richard van de Berg. De 803 stond gekoppeld aan een
rechtsreekse dochter van de eerste nationaal Dax van Raymond Molenveld. Deze duivin
heb ik geleend (samenkweek) van Vincent Vork. Topduiven in haar bloedlijnen dus die
vooral het zwaardere werk goed aankunnen.
TINKER BELL is een mooie goed gebouwde duivin die als jaarling op Agen ZLU al prijs
speelde, de volgende ochtend om 05.14 uur was ze thuis, dit was de reden om haar op de
middaglossing te gaan spelen. Op de foto TINKERBELL toen ze een half uurtje thuis was.....

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Marseille.
Tim Hage winnaar van Marseille
Winnende duif: NL13-1276255
Tijd: 22:05:57
Afstand: 1002 km
Snelheid: 1082 mpm
Vrijdagavond beleefde Tim weer een
bijzondere ervaring door om 22:05 zijn 2-jarige
weduwnaar AMARONE te klokken van
Marseille. Uiteindelijk was hij de enige duif
door op de dag van lossing bij onze fondclub
e
en hiermee de 3 overwinning in onze fondclub, hulde! 3 duiven in topconditie ingekorfd en
Tim was overtuigd dat ze er alle 3 alles aan zouden doen om het hok te bereiken, maar toen
het tegen 22.00 uur begon te regenen zei Tim “nu gaat het niet meer lukken...”
Een sportvriend die was komen kijken zei opeens; “daar komt een duif aan” in mijn
ooghoeken zag ik AMARONE nog net op het dak vallen en toen mijn BRUNELLO de andere
ochtend arriveerde heb ik besloten om de 55 voortaan AMARONE te noemen.
Voor de niet insiders BRUNELLO en AMARONE zijn een paar topwijnen uit Italie.
AMARONE is gekweekt uit een zoon van De Blauwe Ben x een volle zus van de 1e
nationaal Cahors ochtendlossing.(een kleinkind van mijn Koutersduivin).

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Narbonne.
Combinatie de Bruijn winnaars van
Narbonne
Winnende duif: NL12-1632774
Tijd: 06:07:44
Afstand: 974 km
Snelheid: 1061 mpm
De winnende duif in onze fondclub van
Narbonne Is een duivin en ze is als late
geboren in het jaar 2012, als jong/late niet
in de mand geweest en voorzichtig
opgeleerd in de daarop volgende jaren,
overigens net als de 2e duif van de combinatie. De winnares komt uit hun
"de walpot doffer" welke zij gekregen hebben op een bon, deze vloog een 8e nationaal op
Narbonne en niet gemist op de zlu vluchten, haar moeder is een zusje van de beste twee
duivinnen van de combinatie die samen 9 x bij de 60 nat vlogen. Vader van deze is een
broer van de bekend "6" met een 1e – 3e – 11e nationaal x dochter RED BULL van Dick en
John Bakker.
Het was haar tweede vlucht voor het grootte werk, dit jaar had ze Agen gehad en was toen
ook al hun eerste duif. Ze is ingekorfd op verse eieren.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Cahors.
TINKERBELL van Tim Hage winnares van
Cahors
Winnende duif: NL13-1276311
Tijd: 06:03:10
Afstand: 917 km
Snelheid: 1628 mpm
TINKER BELL pakt haar 2e overwinning in de
fondclub maar ook ver los en dus ook
de

1e van Sector 2.

Voor haar baasje pakt ze in de fondclub de 4e overwinning dit jaar !!!
Zie het verslag van Tarbes over TINKERBELL.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Perpignan.
Gebr Bras winnaars van PERPIGNAN.
Winnende duif: NL14-1063853
Tijd: 09:15:15
Afstand: 1030 km
Snelheid: 897 mpm
De laatste vlucht werd een stevige, echt
zomers weer en een NO wind, zo aan het
eind van het seizoen merk je aan de
duiven dat de laatste loodjes zwaar gaan
wegen. Niet voor de jaarling doffer van de
Gebr Bras die de winst pakt in de fondclub.
Een jarige nest doffer gespeeld op een jong van 7 dagen oud. Eerder dit jaar al gespeeld op
Bergerac en daarop had hij ook prijs. Met inkorven was hij goed maar ik durfde hem niet
boven aan te zetten omdat het een jaarling is, had ik het toch maar gedaan, aldus Andre.
Hij komt via vaders kant uit de bekende lijn van de Brassies nml. Klz rooie Brassie met Rik
Stevens, zijn moeder is de 13 van 2011 van Erik de Bruijn. Andre heeft deze duif bij Erik
gehaald omdat er wat meer snelheid in zijn stam moest komen.

Keizerkampioen Fondclub de Marathonvliegers

Kees Muilwijk, Hardinxveld-Giessendam,
Voor het tweede jaar opéén keizerkampioen “ fondclub de Marathonvliegers”.
De keizerkampioen van 2015 stond na 10 van de 13 vluchten zeker niet in een gewonnen
positie. Lang zag het er naar uit dat de Fam. Toom met deze aansprekende titel aan de haal
ging. Een stevig eindschot leverde Kees Muilwijk toch weer de titel “keizerkampioen” van
onze fondclub op!
Kees Muilwijk.
Ondanks het feit dat Kees al diverse jaren goed meedraait is er nog weinig in de pers
verschenen over deze liefhebber. Hieraan is hij zelf debet, want echt te wachten op
publiciteit zit hij niet. Liever beoefend hij thuis zijn hobby en de rest is bijzaak. Kees is
rietdekker en heeft een eigen bedrijf, waarin zijn zoon Marco ook werkt. Op de folder staat
“Authentieke houtbouw” en als je de producten bekijkt mag de conclusie getrokken worden
dat hier vakmensen aan het werk zijn. In 1963 startte zijn vader het bedrijf en het riet werd
uitbesteed. Kees is dit voor zijn rekening gaan nemen en zo ontstond er een bedrijf wat van
ontwerp tot oplevering in eigen beheer is.
De duiven.
Kees is wars van commercie, stambomen en randzaken. Van goede duiven kan hij genieten
en zeker als ze op tijd van een vlucht thuiskomen en het liefst meer dan een keer.
De duiven komen via bevriende liefhebbers, al koopt Kees tijdens het winterseizoen ook nog
wel eens een bon of een duif. Dit trouwens zeker ook om de betreffende club of vereniging
te steunen. Een doffer van clubgenoot Laban van Noordenne( van dagfond origine), jongen
uit de “Super Onne” van Chris Bouhuizen, de 214 en de 500 van Leen Stout. Vooral de 214
heeft al diverse teletekst afstammelingen gegeven. In het seizoen 2015 stonden 3 zusjes uit
dit kweekfenomeen op teletekst! Ook kocht Kees 10 late jongen bij Bertus Timmer, toen nog
uit Bodegraven, nu Dodewaard. Hier bleven 2 goede duiven van over.
Een duivin van Arco van Vliet werd samen met de bovengenoemde 214 ouders van Kees
zijn “959”. Deze doffer vloog 5 keer bij de eerste 60 prijzen in de sector 2, voordat hij door
een roofvogel werd gepakt.

Bovenstaande duiven worden met de nieuw aangeschafte gekoppeld en de duiven die
voldoen mogen blijven. Kees zijn voorkeur gaat uit naar donkere duiven. Een blauwe is nog
geen probleem, maar bonte duiven blijven niet vaak op de hokken!
Het jaar rond.
De duiven worden in de 2e week van maart gekoppeld. Kees vliegt met bijna al zijn duiven.
Het zogenaamde kweekhok doet vooral dienst als bejaardenhuis! Kees is keihard voor zijn
duiven, maar na gedane arbeid is het hier goed toeven. Veel duiven sneuvelen echter op het
bekende veld van eer. Alle duiven brengen hun jongen groot en worden dan op dubbel
weduwschap gespeeld. Wanneer Kees meer tijd zou hebben had hij zeker een aantal
duiven op nest gespeeld. Hij is van mening dat met deze manier van spelen meer kopduiven
worden geklokt. Totaal worden hier 60 koppels duiven gespeeld. De duiven gaan om de
week mee, zodat de partner altijd thuis is. Bang dat de duivinnen onderling gaan paren is
Kees niet. Hij heeft twee afdelingen voor duivinnen en in 1 afdeling worden de duivinnen
opgesloten achter een traliedeur. Trainen is ook heel apart. Gejaagd met een vlag of wat
dan ook wordt er nooit bij de duiven. Kees is bang het vertrouwen van de duiven te
verliezen! De duivinnen vliegen meestal maar 5 minuten per dag en presteren toch op de
vluchten! Soms gaat Kees wel eens wandelen met zijn vrouw op een mooie locatie en als de
duivinnen niet mee zijn geweest, worden deze wel eens meegenomen en daar gelost. Na
het invliegen gaan de duiven 3 a 4 keer mee naar de overnacht. De jonge duiven worden
op de natour gespeeld. Als jaarling gaan ze dan, om en om naar de dagfond. Hierna moeten
ze zich gaan bewijzen op de grote en overnachtfondvluchten. Een keer per week gaan de
duiven in bad en voor de grote rui worden de duiven op luizen gecontroleerd en eventueel
behandeld. De duiven trainen meestal een keer per dag, maar dat kan door drukke
werkzaamheden wel eens een dag worden overgeslagen. Het voer komt de laatste twee jaar
van “de Patagoon”. Kees is erg makkelijk en voersystemen zijn niet aan hem besteed! In
2014 kocht hij voor was aanvang van het seizoen een ton kweekvoer. Eigenlijk wilde hij wel
een andere mengeling, maar het kweekvoer was nog (lang) niet op en deze mengeling is
uiteindelijk het gehele vliegseizoen gevoerd met prima vliegresultaten. De duiven krijgen ’s
morgens alleen een hand voer per 2 duiven en worden schoongemaakt. ’s Avonds trainen
de duiven en krijgen hierna voldoende te eten en een hand eigengemaakte snoepmengeling
( snoepzaad, grit en roodsteen, lijnzaad, Tovo en Multimix) en dit per 12 duiven. Voor het
seizoen krijgen de duiven een BS kuur op broeden. Hier moeten de duiven het mee doen.
Hok.
Het hok staat op het oosten gericht en staat
vrij in de natuur achter het huis op het
bedrijfsterrein. Het is 20 meter lang en
verdeeld in 10 afdelingen. 4 afdelingen voor
de oude doffers, 2 voor hun duivinnen, 2
voor de jonge duiven. Op de resterende
twee afdelingen worden de jaarlingen op
het “chaos-systeem” gespeeld. Volgens
Kees duurt het wel het gehele seizoen
voordat alle duiven gekoppeld zijn. Het
zelfgemaakte hok is goed verlucht d.m.v.
een brede verluchtingstrook in het plafond.
De dakpannen zijn bij de afdelingen
afgetimmerd met isolatieplaten. Voor de
liefhebber geven deze platen een behaaglijk gevoel, maar voor de duiven maakt het geen
verschil. Voordat deze platen gemonteerd waren vlogen de duiven namelijk net zo goed.

Resultaten in 2015.
Op Agen gaf Kees meteen zijn visitekaartje af. Hij speelde de 1e en 2e prijs in de fondclub
en de 2e en 3e prijs in de sector 2. Deze vlucht verliep voor Kees trouwens toch super en
buiten de 2e en 3e prijs werd ook prijs 17, 50, 51 en 84 behaald tegen 2873 duiven. Op Pau
zorgde de 11-584 voor de punten. Deze doffer was in 2014 Kees zijn eerste duif op de
nationale St. Vincent en Narbonne van de ZLU. In 2015 wint hij de 105e nat. Pau en 192e
nat. St. Vincent ZLU. Op Bergerac zorgde de 12-184 voor de overwinning in de fondclub.
Ook dit was wederom de 2e prijs in de sector 2!
In de fondclub stond Kees drie vluchten voor het einde van het seizoen nog 1000 punten
achter op de nummer één, maar dat was na Perpignan verdwenen en omgezet in een
voorsprong van 800 punten. Het grootste aantal punten behaalde Kees op de ZLU vluchten.
Hierop werd hij 3e keizerkampioen in de fondclub.
Slot.
Kees is een liefhebber zonder poespas. Voederschema’s zijn hem vreemd en duiven die bij
hem 4 prijzen op de overnacht behalen zie je niet terug bij de duifkampioenschappen, omdat
ze op zowel de ochtend als middaglossing werden gespeeld.
Het gehele jaar heeft Kees veel plezier van zijn duiven. In de winter is het op het werk iets
rustiger, zodat hij dan wat meer tijd voor zijn duiven kan vrijmaken.
Kees zoekt constante successen en veranderd daarom niets in zijn methode. Zijn
boekhouding is beperkt. De ouders van een duif worden genoteerd en daar houdt het dan
mee op. Meer vindt hij ook niet nodig. Ook zijn afkeer van bonte duiven is bijzonder. Zijn
clubgenoot Kor Nederveen won vorig seizoen Cahors met middaglossing in de sector2
met…. een bonte duif rechtstreeks van Kees. De vader is boven vermelde 214 doffer en
deze geeft wel eens een bonte. Vaak wordt een vriend of kennis hiermee verblijd. Kor was
het zeker en won de enige prijs die Kees nog niet heeft gewonnen.
Ook in het seizoen 2015 na 2 tweede prijzen in de sector is de droom van de eerste nog
steeds niet uitgekomen!
Verslag is gemaakt door Arco van Vliet, Arco bedankt!

Eindstand Keizerkampioenschap Generaal Totaal van Fondclub de Marathonvliegers
1e M. Muilwijk
2e H.P. Verheij
3e Fam. Toom

Keizerkampioen sector Vluchten Fondclub
Marathonvliegers + winnaar combi 2

J. van Vliet & Zoon Krimpen ad IJssel
Jan van Vliet en zijn zoon Eldert, zijn samen de comb J van Vliet en zoon. Jan bezit al
duiven vanaf 1970 en Eldert is er dus van kinds af mee opgegroeid. Ze bezitten 35 vierkante
meter prachtige hokken met 20 kweekkoppels ,40 vliegkoppels en 50 jongen erop. De jonge
duiven zien als jong nooit de reismand en worden pas als jaarling op de 2de africhting
afgericht, het spelsysteem is uitsluitend nestspel. De training gaat als volgt eerst gaan de
duiven eruit die niet op het nest zitten en zijn die bijna uitgevlogen dan gaan de nestzitters
erbij, de oude duiven worden af en toe naar Zevenbergen gebracht voor een lapvlucht maar
in principe gaan zo veel als mogelijk met de vereniging mee.
Naast het kampioenschap in onze fondclub
behaalden ze in groot verband de 9e plek van
SNZH op de super prestige nationale vluchten
en werden ze 1e op de WEST NEDERLANDSE
MARATHON. In het verleden behaalde Jan en
Eldert al veel vroege prijzen en alom bekend
was hun doffer de 132 die 8x bij de eerste 60
nationaal stond. Ze hebben inmiddels al 2x een
tweede nationaal gevlogen. Als de duiven
moeten komen zit de hele familie op de uitkijk en
geniet mee van de aankomsten.
Eindstand Keizerkampioenschap
Middaglossingen van Fondclub de Marathonvliegers
1e J. Van Vliet & Zn.
2e Piet van de Merwe
3e Gebr. Kool
Eindstand Combi 2 van Fondclub de Marathonvliegers
1e J. van Vliet & Zn, Laptop
2e Jac. Vuik & Zn, Tablet
3e P. Vreeling, Weerstation

Keizerkampioen ZLU Vluchten Fondclub Marathonvliegers

Combinatie de Jong Alblasserdam
Daniella en Leon de Jong vormen samen de combinatie, de verzorging doen ze beiden maar
s’ochtend is het Daniella en Leon doet de avond werkzaamheden. Met als vaste
toeschouwer en adviseur op de achtergrond Maarten, waar ook nog enkele kwekers zitten.
Nestspel is wat er gespeeld wordt, gekoppeld begin maart en bijna alle koppels hebben één
jong groot gebracht. De duiven zijn niet van elkaar geweest en de voorbereiding hebben ze
op stenen eieren gevlogen en vervolgens zijn deze weggehaald om op stand te komen naar
de grote vluchten. Meestal wordt het hele koppel ingekorfd en zijn de nesten daarna niet
meer opgebroken. Er wordt dus ingekorfd op eitjes maar ook op jongen, maar volgens Leon
maakt dat niet zo veel uit als ze maar gezond zijn dat is het belangrijkste.
De goede vorm hadden ze dit jaar zeker hoe het
komt ja door je stinkende best te doen, goede
duiven maar die zijn er al jaren! En deze komen
bijna allemaal van Ko van Dommelen met een
vleugje van liefhebbers uit de regio. Wellicht is van
positieve invloed geweest de aanpassing aan de
ventilatie en isolatie van het hok.
Naast het keizerkampioenschap in onze fondclub
wonnen ze de 8e Nationale Marathon van de ZLU
en dat is een zeer mooi podium! Ook in onze
combi 3 een podiumplek de 3e plaats.
Eindstand Keizerkampioenschap ZLU vluchten van Fondclub de Marathonvliegers
1e Comb. de Jong
2e H.P. Verheij
3e M. Muilwijk

Kampioen combi 1 Fondclub de Marathonvliegers.

Piet van de Merwe Dordrecht
Jarenlang de grote kampioen op de midfond en dagfond vluchten, vele kampioenschappen
zijn gewonnen zowel in onze regio als in de afdeling maar ook landelijk. De vluchtoverwinningen zijn ontelbaar, maar zo’n 4 jaar geleden is het vizier omgegooit en is gekozen
om de marathon vluchten te gaan spelen. De duiven werden ondermeer gehaald bij zijn
dochter en schoonzoon Batenburg & van de Merwe en in Belgie bij Rudi de Saer, deze
worden ook onderling gekruist.
Net als vroeger speelt Piet totaal weduwschap en het hele koppel gaat mee op de vlucht.
De vliegploeg bestaat uit 45 koppels en deze worden gespeeld op de middag vluchten en nu
zijn duiven wat ouder zijn wordt komend seizoen ook meegedaan aan enkele ZLU vluchten.
Nu dus winnaar van Combi 1 maar dit seizoen ook 4e Onaangewezen kampioen van
afdeling 5. Een belangrijk aandeel in de punten, een echte topper dus, had zijn “430” een
duivin van 3 jaar oud met drie kopprijzen, 22e SNZH Agen 14, 13e SNZH Agen 15, 18e SNZH
Tarbes 15.
In het seizoen 2014 was er al bijna de ultieme winst op een marathon vlucht de 2e plaats in
onze Sector op Cahors met ochtend lossing. Het mooiste vindt Piet als de duiven s’avonds
thuis kunnen komen dus de ochtendvluchten hebben zijn voorkeur maar de middag vluchten
worden zeker ook mee gedaan.

Eindstand Combi 1 van Fondclub de Marathonvliegers
1e Piet van de Merwe Laptop
2e Gebr. Kool Tablet
3e J. van Vliet & Zn. Weerstation

Kampioen combi 3 Fondclub de Marathonvliegers.

Paul van de Boogaard Kamerik
Paul behoort al jaren bij de kampioenen van onze fondclub. Hij is een constante factor op
het podium en werd in het seizoen 2014 3e keizer kampioen, de 2e plaats seizoen 2013 en
1e plaats en dus keizer in het jaar 2012. Nu 2015 dus winnaar combi 3 over Barcelona,
Marseille en Perpignan.
De vlucht Barcelona werd gewonnen en zelfs
voor Paul, die al veel heeft gewonnen, was dit
een hoogtepunt super blij en trots met de
overwinning op zo'n zware Barcelona. Paul had
één van zijn beste duiven meegegeven een
doffer met de mooie naam "kleinzoon secretaris".
De duiven gaan op beide disciplines mee zowel
middag als ochtend lossing. Wel is het zo dat
wanneer een duif zich laat zien op een bepaald
onderdeel, dan zal deze hierop gespeeld blijven
worden. Zowel de weduwnaars als de
nestduivinnen pakken de mooie prijzen het zal fifty - fifty zijn zegt Paul.
Inmiddels op de kweek maar wel een topper de duivin “Super Perpignan” was zo’n
nestduivin die 3 keer stampvroeg zat. En mede door de hulp van zijn vrouw kan de sport een
stuk gemakkelijker worden beoefent hier in Kamerik.

Eindstandstand Combi 3 van Fondclub de Marathonvliegers
1e P. v.d. Boogaard Laptop
2e H.P. Verheij Tablet
3e Comb. de Jong Weerstation

Overzicht gewonnen prijzen
Agen 6 juni 2015
1e prijs M. Muilwijk
2e prijs M. Muilwijk
3e prijs Piet van de Merwe
10e prijs Gebr. Ligtvoet
25e prijs H. de Graaf
50e prijs Fam. Toom
75e prijs R. Veth
100e prijs A. Schouten
125e prijs A. Scheurwater & Zn
150e prijs Tim Hage
175e prijs H. de Jong

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 3 Piet van de Merwe
66e prijs M. Muilwijk
Laatste prijsduif prijs 175 H. de Jong
Sint Vincent 12 juni 2015
1e prijs A. Schouten
2e prijs J. Bol
3e prijs K. Cluistra
10e prijs H. de Jong
25e prijs R. Veth
50e prijs A. Sterrenburg
75e prijs E. van Beek
100e prijs Gebr. Kool
125e prijs H. de Jong

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 2 J. Bol
25 kg duivenvoer
66e prijs Teus van Halewijn
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Laatste prijsduif prijs 142 J. van Vliet & Zn. Verrassingsprijs
Cahors 19 juni 2015
1e prijs Bob Jansen
2e prijs Comb. van Wingerden
3e prijs R. v/d Bijl
10e prijs Gebr. Bras
25e prijs H. de Jong
50e prijs A. Scheurwater & Zn
75e prijs J.K. Ouwerkerk
100e prijs A. Scheurwater & Zn
125e prijs Tom van Zwienen
150e prijs Cees v.d. Poel
175e prijs H van Zuijlen
200e prijs H. de Jong
225e prijs Gerrit Keesmaat
250e prijs J. den Oudsten
275e prijs Fam. Toom

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 8 J. Trouborst
66e prijs T.A. Streefkerk
Laatste prijsduif prijs 298 H. Gerritsen

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

Pau ZLU 19 juni 2015
1e prijs Ineke van der Rhee
2e prijs W. Mudde
3e prijs Wim Seton
10e prijs Henry Visser
25e prijs M. Muilwijk

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 2 W. Mudde
11e prijs Tim Hage
Laatste prijsduif prijs 38 M. Vonk
Agen ZLU 26 juni 2015
1e prijs Tim Hage
2e prijs H. de Jong
3e prijs W. Mudde
10e prijs R. v/d Bijl
25e prijs W. Mudde
50e prijs Henry Visser
75e prijs M. Muilwijk
100e prijs Tim Hage

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 5 H.P. Verheij
11e prijs J. den Oudsten
Laatste prijsduif prijs 122 H. de Jong
Bergerac 3 juli 2015
1e prijs M. Muilwijk
2e prijs Fam. Toom
3e prijs Gerrit Keesmaat
10e prijs Comb. de Jong
25e prijs C. v/d Graaf
50e prijs M. Muilwijk
75e prijs M. Muilwijk
100e prijs J. van Vliet & Zn.

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 2 Fam. Toom
25 kg duivenvoer
66e prijs M. Muilwijk
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Laatste prijsduif prijs 118 J. van Vliet & Zn. Verrassingsprijs
Barcelona ZLU 3 juli 2015
1e prijs P. v.d. Boogaard
2e prijs Comb. de Jong
3e prijs P.J. van Schaik
10e prijs M. Muilwijk
25e prijs Wim Seton

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 9 Frank Hage
11e prijs H. de Jong
Laatste prijsduif prijs 45 Niko Helderop

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

Tarbes 10 juli 2015
1e prijs Tim Hage
2e prijs Gerrit Keesmaat
3e prijs Gebr. Kool
10e prijs Arco van Vliet
25e prijs P. Scharleman
50e prijs P. Vreeling
75e prijs P. v.d. Boogaard
100e prijs H. de Jong

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 4 Piet van de Merwe
66e prijs A.B. Mudde
Laatste prijsduif prijs 121 H. de Graaf
Sint Vincent ZLU 10 juli 2015
1e prijs H. de Jong
2e prijs J. Krijgsman
3e prijs J. Krijgsman
10e prijs J. den Oudsten
25e prijs Pim Baelde
50e prijs H. de Jong

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 3 J. Krijgsman
11e prijs Comb. de Jong
Laatste prijsduif prijs 51 H. de Jong
Marseille ZLU 17 juli 2015
1e prijs Tim Hage
2e prijs H.P. Verheij
3e prijs Mevr. I. Roobol
10e prijs Comb. de Jong
25e prijs Gebr. Kool

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 3 Mevr. I. Roobol
11e prijs H.P. Verheij
Laatste prijsduif prijs 42 Leo Ponsen
Cahors 25 juli 2015
1e prijs Tim Hage
2e prijs Jac. v.d. Wal
3e prijs H. Metselaar
10e prijs J. Ottevanger
25e prijs Gerrit Keesmaat
50e prijs Jac. v.d. Wal
75e prijs Jac. v.d. Wal
100e prijs K. Nederveen
125e prijs J. van Vliet & Zn.
150e prijs P. v.d. Boogaard
175e prijs J.C. Beekhuizen

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro 200e prijs J. Burggraaf
12 euro 225e prijs H. de Jong
12 euro 250e prijs Gebr. Kool
12 euro 275e prijs Van Gelder-Broer
12 euro 300e prijs J.K. Ouwerkerk
12 euro 325e prijs Tom van Zwienen

Snelste 1e getekende prijs 1 Tim Hage
66e prijs Gerrit Keesmaat
Laatste prijsduif prijs 332 C. Polfliet

12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

Narbonne ZLU 25 juli 2015
1e prijs Comb. de Bruijn
2e prijs P. v.d. Boogaard
3e prijs Arco van Vliet
10e prijs W. Verheij
25e prijs H. de Jong
50e prijs M. Muilwijk

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 1 Comb. de Bruijn
11e prijs Comb. de Jong
Laatste prijsduif prijs 65 A. v/d Bijl Jr.
Perpignan 31 juli 2015
1e prijs Gebr. Bras
2e prijs P. v.d. Boogaard
3e prijs C. v/d Graaf
10e prijs H. de Jong
25e prijs H. de Jong
50e prijs Arco van Vliet

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 3 C. v/d Graaf
11e prijs H. de Jong
Laatste prijsduif prijs 64 Bob Jansen

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

NIET VERGETEN:
PRIJSUITREIKING op zaterdag 13 FEBRUARI 2016
IN P.V. DE LUCHTBODE, REEWEG 89, H. I. AMBACHT
AANVANG: 14.00 UUR
•
•
•

KAMPIOENEN HULDIGING
BONNENVERKOOP
RAD VAN AVONTUUR

KOMT U OOK?
HET WORDT WEER OUDERWETS GEZELLIG!

Namens het Bestuur FC Marathonvliegers

