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Harm VREDEVELD uit Coevorden (NL)  

 

Toen ik de zondagavond de vroegste meldingen op Teletekst zag was mijn eerste gedachte: 

‘ Verdikkeme, hij heeft het weer geflikt'. Dan praat ik over Harm Vredeveld, één van de huidige 

iconen van de mondiale duivensport. Deze grootmeester, die in zijn lange loopbaan zo'n beetje alles 

gewonnen heeft wat er te winnen valt, sloeg op Nationaal Morlincourt, de grote ‘ Derby der Junioren' 

wederom onverbiddelijk toe. 

Na zijn dubbele Nationale zege in 2003 op datzelfde Morlincourt, herhaalde Harm dit huzarenstukje 

nog maar eens weer. Met een deelname van maar liefst 21.000 duiven hadden de liefhebbers in de 

Afdelingen 10 en 11 flink hun best gedaan. Uitstel van de lossing tot zondag dunde de groep 

favorieten al danig uit, gezien de geringe ervaring die de junioren dit seizoen nog maar hadden 

opgedaan. 

Zondag klonk om 10.50 uur het startschot in Morlincourt. Dat het een zware vlucht zou worden en dat 

veel duiven die avond hun hok niet zouden bereiken was iedereen wel duidelijk. De familie Vredeveld 

was er die middag maar eens goed voor gaan zitten. Ze hadden hun jonge garde, 79 in getal, tot het 

uiterste voorbereid. De noordwestenwind was niet ongunstig, maar met name in het grensgebied 

loerde de concurrentie. De spanning loopt die middag verder op. Dan om 16.39 uur duikelen er 

opeens twee duiven naar beneden. Ze komen uit twee verschillende richtingen. De één pal uit het 

zuiden, de ander uit het zuid-oosten. ‘ Ik zag meteen aan de manier van vallen, dat dit vroege duiven 

moesten zijn' aldus Harm. De NL 07-5724204 en de NL 07-5724152 dralen niet en lopen op resp. 

16.39.53 en 16.39.55 uur over de antenne. Dat ze direct binnenlopen is maar goed ook, want enkele 



kilometers dichterbij in Gramsbergen legt Frans Zwols, vriend van de familie Vredeveld, Harm het 

vuur wel erg na aan de schenen. In tijd gemeten klopt de eerste duif van Harm de duif van Frans met 

een kleine vijf seconden. De verdere meldingen in de loop van de middag geven aan dat er geen 

snellere duiven zijn. Harm, zijn vrouw Lenie en de dochters Angelique en Chantal krijgen er 

kippenvel van. Het zal toch niet waar zijn? Net als in 2003 weer 1e en 2e Nationaal? Toch is Harm er 

niet helemaal gerust op. Het verschil is dusdanig klein dat hij eerst de uitslag van de computer die 

avond wil zien, alvorens het te geloven. Het blijkt toch waar te zijn! De eerste drie van de uitslag zijn: 

1. Harm Vredeveld 1.229,573 mpm. 2. Harm Vredeveld 1.229,456 mpm. en 3. Frans Zwols 

1.229,327 mpm. Wat een close finish!! Het feest is helemaal kompleet als blijkt dat die andere 

belangrijke duivenvriend van Harm, Robert Leemhuis uit Coevorden, de vierde stek Nationaal pakt. 

Harm, Frans en Robert bereiden hun duiven op precies dezelfde wijze voor. Heel bijzonder, dit kan 

geen toeval zijn! Zondagavond heeft Harm er 41 van de 79 thuis. Op maandagmiddag is dit aantal 

aangegroeid tot 67. Ook elders zijn ze goed nagekomen en dat betekent dat Morlincourt een harde, 

doch eerlijke vlucht is geweest, waarvan de winnaar met een gouden randje kan worden ingetekend! 

 

 

De nationale winnaar van Morlincourt is … . een krasdoffer, die uit twee rechtstreekse van Martin 

van Zon komt. We laten een enthousiaste Martin even aan het woord om uit te leggen waar de 

winnende duif uit komt: ‘ De vader en de moeder van de winnende duif zijn ingeteeld naar ‘ de 79 

van Verstoep'. Harm heeft broer en zus weer op elkaar gezet en dan spreken we dus over een zwaar 

ingeteelde duif. Piet de Weerd zei het ooit zo mooi: ‘ Een ras is pas een ras als het inteelt kan 

verdragen'. Het is puur Verstoep en Nederstight, mijn oude basislijnen. Een halfzus van de moeder 

is de moeder van de 1e Nationaal Tours en een volle broer van de moeder, ‘ Wonderboy', gaf bij 

Marie Rietveld meerdere asduiven. De vader, ‘ de 001', kreeg door een ongeluk een manke poot, 

en werd voor de kweek gehouden. Hij gaf vele goede duiven. Marie Rietveld heeft er nog een andere 



topkweker van zitten. Z'n nestzuster, ‘ de 002', is de stammoeder van mijn hok. Zij is de moeder van 

heel veel toppers o.a. ‘ de 278', de grootvader van ‘ Kaya' 1e Nationaal Tours, ‘ Skill' 1e Asduif 

Dagfond Zuid-Holland etc. Deze lijn is absoluut de basis van mijn gehele duivenstam'. Harm is de 

laatste jaren heel succesvol met duiven van Martin van Zon, die overigens velen in den lande al aan 

goede duiven hielp. Daarnaast blijven de oude lijnen uit het topkoppel ‘ Boy' x ‘ Queen' bij Harm 

Vredeveld een belangrijke rol spelen. Zo is de NL 07-5724152, een blauwe doffer die de 2e Nationaal 

Morlincourt wint, een zoon van ‘ Game Boy', een fantastisch vlieger en nu kweker en een 

rechtstreekse zoon van ‘ Boy' x ‘ Queen'. NB. Hier de foto van de Nationale winnaar van Morlincourt, 

de NL 07-5724204. Hij speelde tot zondag dit seizoen vier prijzen, waarvan de 44e van Heteren van 

4.471 duiven de belangrijkste was. Zoals Martin van Zon al uitlegde, komt hij uit broer x zus en deze 

waren op hun beurt al weer ingeteeld. Een volle zuster van de ‘ 204' vloog dit jaar als jaarling o.a. 

13e van 24.000 d. –  50e van 12.500 d. –  93e van 10.500 d. –  131e van 9.700 d. Zij vloog als jonge 

duif en jaarling maar liefst 19 prijzen! 

 

Ten slotte 

Hoe Harm en Lenie Vredeveld hun duiven verzorgen en voorbereiden heeft u al vele malen kunnen 

lezen. Hier wordt heel veel energie en tijd gestoken, dag in dag uit. Maar één ding is belangrijker in 

de sport en dat zijn goede duiven. ‘ Hoe krijg ik betere duiven is mijn enige zorg. Ik pieker er soms 

hele dagen over.' zegt Harm. Voorlopig was hij dit keer de concurrentie een stap voor. Harm is na zo'n 

hectische zondag moe. Hij voelt zich als een topvoetballer na een topwedstrijd. Jarenlang duivensport 

op topniveau vreet energie. Dat is ook de reden dat Harm heeft besloten om op korte termijn de 

krachten te gaan bundelen met zijn nog jonge duivenvriend Robert Leemhuis. Een nieuw 

koningskoppel, wat in de toekomst ongetwijfeld voor nieuwe successen zal zorgdragen! Voor nu 

nogmaals van harte proficiat voor het gezin Vredeveld, een fijne meelevende duivensportfamilie!  

 


