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MARTIN VAN ZON

WE GAAN BEGINNEN!!
Oefenen
Het vliegseizoen is dit weekend voor
de meeste Nederlandse duivenliefo
hebbers weer van start gegaan. De
grote fondliefhebbers hebben nog
even de tijd maar voor de programo
maspelers gaat het spelletje deze
week weer beginnen. In Zuid-Holland
beginnen we dit weekend met een
africhting vanuit Meer. Er wordt dan
ook al een uitslag gemaakt en alle
apparatuur (klokken antennes en como
puters ) kunnen dan nog even woro
den getest. Op deze vlucht zien we
bijna altijd dat op zo’n korte afstand
concoursen tegen elkaar eigenlijk
nergens op slaat. De langste afstand
vanuit Meer is voor onze kring ongeo
veer 65 km en de kortste afstand 45
km, dat verschil van 20 km (ongeveer
een derde van het hele traject) is voor
de achtervlucht een groot voordeel en
voor duiven op de kortste afstand bijo
na niet in te lopen. De eerste honderd
duiven zitten dus meestal in het rayon
met de langste afstand.
Meerwaarde
De africhting Meer wordt door mij dus
ervaren als een generale repetitie
voor alle apparatuur en voor de rest
hecht ik geen waarde aan de uitslag.
Ik hecht wel waarde aan de manier
van thuiskomen van mijn duiven. Op

zo’n kort vluchtje moeten de duio
ven gewoon snel en gedreven naar
huis komen. Dat hoort bij duiven die
gezond zijn en is een opmaat voor
de rest van het seizoen. Mijn duiven
zijn nu een week of 3 gescheiden en
ik heb ze 3 keer per week een uurtje
samen gelaten. Dit om te voorkomen
dat de duivinnen onderling aanparen
en om het liefdesvuur tussen dofo
fers en duivinnen goed brandend te
houden. Ook heb ik ze verleden week
al 3 keer weggebracht en dat hoop
ik voor a.s. zaterdag nog 2 of 3 keer
te doen. Ze hebben het spelletje dan
helemaal door en zullen niet veel tijd
verspelen met rondvliegen bij thuiso
komst. We gaan dit jaar ook weer met
duivinnen vliegen en hebben voor het
nieuwe seizoen een mooie vliegploeg
klaar zitten. Een mooie verdeling van
jaarlingen en twee jarige doffers en
duivinnen.
Vliegploeg
Verleden jaar hebben we alleen met
jaarling doffers gespeeld en dan voel
je jezelf toch een soort gehandicapt.
En ondanks het feit dat ik tevreden
was over hun prestaties mis je de
continuïteit en kun je dus niet wekeo
lijks top presteren. Duivinnen zijn vele
malen betrouwbaarder dan doffers
en zeker als jaarling. Ik heb mijn hok
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zo gebouwd dat ik met 16 doffers en
16 duivinnen kan spelen waarvan de
partners thuis blijven. Maar aangezien
ik opnieuw moest beginnen heb ik
verleden jaar alleen met 32 jaarling
doffers gespeeld en gaan we dit jaar
met 32 doffers en 18 duivinnen speo
len. Dit om uiteindelijk na een goede
mand selectie in de toekomst met het
beoogde aantal van 32 duiven te kuno
nen gaan spelen. We lezen meer en
meer dat de duivinnen het mooie weer
maken en dat door veel topspelers de
doffers helemaal niet meer worden
gespeeld worden. Als ik nu zou moeo
ten kiezen tussen die 18 duivinnen of
de 32 doffers zou ik voor de dagfond
zeker voor de duivinnen kiezen. Puur
om prestaties neer te zetten zijn duio
vinnen een betere keus dan doffers.
Doffers verspelen nogal wat energie
aan van alles en nog wat voordat ze
in het luchtruim hun klasse kunnen
tonen. Duivinnen hebben bijvoorbeeld
bijna geen last van pikken in ogen en
oogranden en verspelen geen energie
aan stress in de mand. Ik blijf echter
wel met doffers spelen omdat hier wat
mij betreft een goede strategie achter
zit. Ik wil namelijk mijn eigen kweeko
duiven kweken en daarom moeten die
getest worden op de vluchten. Het
grootste gedeelte van mijn kweeko
doffers zijn namelijk vliegdoffers
geweest. Ik vind het ook heerlijk om
een ploeg weduwnaars te zien vliegen
en spelen en dat is wat mij betreft ook
duivensport. Dit jaar sta ik sinds mijn
verhuizing eigenlijk weer helemaal geo
steld en heb ik kwalitatief weer dezelfo
de duiven zitten als in Berkenwoude.
Nu maar hopen dat dit jaar het weer
een beetje meewerkt want ik vind dat
een heel belangrijk item .We hebben
hier in Krimpen a/d Lek in ieder geval
een veel betere locatie dan de laatste
jaren in Berkenwoude. En dat moeten
we (als het goed is) zo dadelijk terug
gaan zien in de prestaties. Roofvogel
problemen hebben we hier niet en dat
is het mooiste wat me op duivensport
gebied de laatste jaren is overkomen.

Berkenwoude
Veel vrienden en kennissen hebben
mij gevraagd of ik mijn huis en leefomo
geving in Berkenwoude niet vreselijk
mis. Mijn antwoord was en is tot stomo
me verbazing van vele. “Nee, ik mis
Berkenwoude voor geen meter en had
achteraf gezien al veel eerder moeten
verhuizen!” Ik woon nu in een straat
waar vriendelijke mensen wonen in
een mooi klein plaatsje aan de rivier
de Lek en ben hier super gelukkig. Ik
denk dat alleen mensen die intensief
met roofvogels te maken hebben
(gehad) mij heel goed begrijpen. Als
duivensport je grote passie is en je
daar het grootste gedeelte van je vrije
tijd aan besteed en die passie door
de vele roofvogels helemaal verziekt
wordt, dan hou je dat niet vol. Dan
resten er nog twee mogelijkheden,
stoppen of verhuizen! Ik heb in het
begin (voor de komst van de havik) in
Berkenwoude hele mooie successen
mogen behalen en kijk dan ook terug
op een mooie tijd. Maar nu ben ik als
een kind zo blij dat ik er weg ben.
Morgenochtend heerlijk mijn duiven
weer laten vliegen en over enkele
dagen mijn jongen weer los laten zono
der dat ik er overspannen van wordt
wie er deze keer weer opgevreten
is. Het grootste probleem in Berkeno
woude de laatste jaren was echter
niet de havik of slechtvalk maar de

aanwezigheid van de buizerd. Deze
goedzak onder de rovers is te traag
om een duif te kunnen pakken maar
dat weet een duif niet en voor een
duif blijft hij een ingeboren aartsvijo
and. Iedereen die op mijn oude locatie
in Berkenwoude voorbij rijdt kan het
nog steeds met eigen ogen zien. Zo
gauw het zonnetje begint te schijnen
zie je ze komen, een, twee of soms
wel vijf buizerds die tergend langzaam
op thermiek hun rondjes draaien pal
boven mijn daar nog steeds aanwezio
ge duivenhok. Hoeveel 1e prijzen ik zo
ben verspeelt weet ik niet meer maar
een 1e NPO en enkele teletekst noteo
ringen weet ik nog heel zeker.
Roofvogels en mijn ervaringen
Dat is nu verleden tijd en daarom ben
ik dit jaar extra blij met de start van
het nieuwe seizoen in Krimpen a/d
Lek! Ik lees in de media de klachten
over roofvogels en voel met al deze
mensen mee. Ik ben ervoor verhuisd,
maar heb heel veel ervaring opgeo
daan en wil deze graag delen. Kweek
nooit winterjongen als je een havik in
de buurt heb. De havik zal minstens
de helft opvreten voordat ze goed
rondvliegen! Sluit je duiven niet de
hele winter op want ook dan zijn ze
de eerste dagen (na het weer los laten
in het voorjaar) een hele makkelijke
prooi voor de havik. Deze in topcondio

tie verkerende moordmachine is geen
partij voor duiven zonder conditie.
Vergelijk het maar met een goudvis
die je (uit een kom) in een vijver gooit
waar een snoek in leeft. Duiven die in
het voorjaar na maanden vast zitten
weer los gelaten worden zijn (na een
paar aanvallen) zo bang dat ze niet
meer aan het vliegen te krijgen zijn.
Ze willen het hok niet meer uit en
duiken gelijk in schuurtjes of keukens
in en zelfs onder geparkeerde auto’s.
Gezonde in topconditie verkerende
duiven zijn heel moeilijk te vangen
voor een havik. En aangezien een
rover vaak heel opportunistisch te
werk gaat moeten we daar gebruik
van blijven maken. Liefhebbers die
last hebben van een vrouwtje sperwer
(die vaak door trekt naar het Noorden)
hebben nog het minste probleem. Zij
moeten het er alleen voor over hebo
ben om bij hun hok te blijven zolang
de duiven los zijn. Je kunt dus niet
binnen koffie drinken terwijl je duiven
los zijn dan kom je geheid “aan de
beurt”. We kijken uit naar het nieuwe
seizoen en ik hoop U ook. Ik wens
iedereen maar dan ook iedereen een
geweldig, mooi , sportief en uiteindeo
lijk geslaagd nieuw duivensportseio
zoen 2016 toe!
martinvanzonhetspoor@hotmail.nl
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