
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij het Kampioenenboek 2017 van onze Fondclub de Marathonvliegers.  
In dit boek de vluchtwinnaars van het seizoen en natuurlijk onze kampioen en de verdeling 
van de gratis prijzen.  
 
Onze fondclub telde afgelopen seizoen 116 leden, een behoorlijke daling t.o.v. voorgaande 
jaren, maar de Marathonvliegers staat als een huis, financieel gezond, sterke onderlinge 
competitie, prachtige prijzen, enthousiast bestuur en een altijd supergezellige afsluiting van 
het seizoen. Daarom vragen wij U om onze fondclub aan te bevelen bij diegene die nog geen 
lid zijn! 
 
N.a.v. de nieuwe opzet van de prijsuitreiking en de daaruit voortkomende vele positieve 
reacties heeft ons doen besluiten om deze op dezelfde manier voort te zetten. 
 
Elk jaar opnieuw is het een hele klus om bonnen te vergaren om de benodigde inkomsten 
voor onze fondclub te genereren, daarom bij deze de oproep om uw steun te geven! 
 
We hebben gemeend om de bonnen niet meer via internet voor te laten bieden, het aantal 
bonnen wat verkocht wordt via internet neemt af en de kosten die hiertegenover staan zijn 
behoorlijk. We zien geen meerwaarde in om dit nog zo te doen. 
 
De volgende drie kampioenen halen we even kort naar voren halen: 
 

Keizer Marathonvliegers 2017, Tim Hage. 
Namens alle leden van harte gefeliciteerd! 
 

Fondclub kampioen ZLU vluchten 2017, Fam. Toom. 
Namens alle leden van harte gefeliciteerd! 
 

Fondclub Kampioen Middaglossingen 2017, Jan Ouwerkerk 
Namens alle leden van harte gefeliciteerd! 
 
Wij willen iedereen bedanken die het ons mogelijk hebben gemaakt om in de zomer de 
duiven weer tiptop 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, en vooral gezond en sportief 2018 toe en hopen wij 
U te mogen begroeten op onze jaarlijkse prijsuitreiking die we zullen houden op: 
 

Zaterdagmiddag 10 februari in het lokaal van de Luchtbode in H.I. Ambacht.  
 
Let op nieuwe opzet!  
15:30 Gebouw open, 
16:00 Opening & uitreikingen van de diverse gratis prijzen, 
16:30 Vluchtwinnaars en combi’s 
17:30 is het tijd voor de inwendige mens  
18:30 vervolg uitreiking kampioenen & bonnenverkoop,  
20:00 sluiting. 
Tussendoor enkele verlotingen met mooie prijzen en er is voldoende ruimte om na te praten 
over het afgelopen seizoen. 
 
Tot dan. 
Uw bestuur FC Marathonvliegers 



Sint Vincent NPO Jac. van de Wal 

Super overwinning en tevens ook 

winnaar van Nationaal St. Vincent 

Sector 2.  

De winnende duif is een doffer die op 

weduwschap gespeeld is en heeft de 

naam gekregen; ‘Eldert-Jan’.  

Hij is vernoemd naar J. van Vliet & Zn, 

Jacob heeft deze duif op een bon 

verkregen als laat jong van hun 

dorpsgenoot. Het soort 75 % van 

zon  25%  saarloos. 

De Eldert-Jan speelde al eerder een 82e  nat. St Vincent  en een 21e sector van Bergerac in 
2016 en nog wat latere prijzen in voorgaande jaren.  
Jacob speelt het liefst de duiven op het nest toch kiest hij ervoor om in het begin van het 
seizoen de duiven te spelen op totaal weduwschap. De reden hiervoor is dat de duiven beter 
trainen en de basisconditie eerder op peil is. Een ander voordeel hiervan is dat als de duiven 
gekoppeld worden, ze makkelijker trainen.  
Eenmaal op nest, worden in de ochtend de doffers getraind in de avond de duivinnen. Er 
worden hier geen duiven van het nest gehaald om te moeten trainen. 
 

AGEN-sector Bob Jansen 
 

De winnares is een tweejarige vale 
duivin op nest zat op eieren van13 
dagen. Als jaarling had ze een prijs 1 
op 10 gewonnen en een keer net 
gemist.  
Haar vader is een goede kweker. Hij 
komt uit mijn stamvader van het 
Theelen soort. Afstammelingen van 
Vale Dirk vlogen inmiddels meer dan 
50 keer bij de eerste 100 nationaal. 
Zijn moeder is een Kouters duivin uit 
een doffer van Gebr. de Bruin.  
De moeder van de vluchtwinnaar heb 
ik gekocht bij Jaap van der Velden.  

  
Eerlijk gezegd verraste ze me nogal. In 2014 had ik maar liefst vier jongen uit dit koppel 
overgehouden, waar ik veel vertrouwen in had. In 2015 liet ik daarom het koppel op elkaar 
staan. De vier overgehouden jongen van 2014 verspeelde ik allemaal. Het had dan ook niet 
veel gescheeld of de winnares had niet mogen blijven. Maar omdat ik haar zo'n mooie en 
lieve duivin vond heb ik haar toch laten zitten. Toen ze als jaarling een prijs vloog had ze 
weer plekje voor het volgende jaar verdiend.  
Overigens vond ik het leuk weer een 1e te spelen in de Marathonvliegers, maar ik had liever 
een echte 1e verdiend. Nu moesten de kromme regels voor een zogenaamde ochtendlossing 
mij helpen. Dus ere wie ere toekomt, Henry Visser was de winnaar. 
  
 

 



DAX NPO Gerrit Keesmaat 
 

De winnende duif is een duivin en 
is gespeeld op weduwschap. 
 
Van vaders kant, Ko van 
Dommelen lijn zwarte elastiek x 
Mart van Zon. 
Van moeders kant, (uit de 053 is 
ook een echt goede prestatie 
duivin) zij is inteelt First Lady 1e 
Nat SAN SEBASTIAN bij 
Batenburg x een aanvlieger van 
een liefhebber uit Hoorn van ene 
mijnheer Havik.  
 
 

 
De 381 is een zomerjong van 2014, twee vluchtjes op de nalijn, en in 2015 voor het eerst 
naar de overnacht, en dit jaar 3 op 3 prijs. 
 
In de stand Nationaal Duifkampioenschap Marathon, bezet zij een mooie 24e plaats. In Afd.5 
een 7e plaats en in SNZH Nat vluchten duifkamp de 9e plaats 
De 381 is een van de mooiste duivinnen van mijn hok een pracht duivin ook is zij geweldig 
tam en lief je pakt ze zo van de grond, een duif zoals je ze altijd wilt hebben. 
 
 

Bordeaux Sector (ocht) Cor van Oudshoorn 
 
 
De winnaar is een jaarlingoffer en 
net als alle duiven vloog hij als 
weduwnaar. 
 
Super vroeg en daarom ook nog 
een prachtige teletekst 3de 
vermelding. 
 
Deze jaarling werd ook nog 
gespeeld op de laatste Cahors en 
had weer een mooie prijs. 
 
 
 

 
2 op 2 als jaarling. 
 
Het soort is van Steketee, zijn vader vloog heel wat kopprijzen.  
Een andere zoon dus een halfbroer van de winnaar vloog ook al eens de eerste op bergerac. 
 
 
 
 



Bergerac NPO Comb. de Bruijn 
 

De winnaar Is een rooie Kouters duivin 
gespeeld op nest. Ze had 178e Agen 
middaglossing begin dit jaar op 
weduwschap 
Bij de late heeft ze een doffer 
gevonden, vandaar dat ze op bergerac 
op jonge van 5 dagen meeging en ze 
was er goed aan vandaar dat ze als 2e 
getekend gezet werd. 
Vorig jaar 1x gespeeld de 145e van 
Cahors, haar nest maat was van 
Bordeaux morgenlossing om 1u11 
midden in de nacht thuis 
 

 
Drie jaar geleden hebben we bij G Kouters en zn.  weer een stel duiven gehaald en resultaat 
is er snel. We hadden een grote ploeg duiven mee op bergerac met veel late van 2016.  
 
We waren niet bij het hok toen de meldingen kwamen in Brabant, we zijn toen gaan kijken tot 
23u 15 licht in 1 ren aangedaan (toevallig haar hok) Om 00:04 kreeg ik een sms dat ze thuis 
was, helaas niet zien komen. 
 

Cahors Sector Comb. Van Wingerden 

De winnaar een duivin en tevens was 

het goed voor een 5e plek op teletekst.   

Deze duivin net als alle duiven wordt 
hier op dubbel weduwschap gespeeld.  
Bijna alle toppers en vroege duiven 
stammen af van hun topper "de 289" 
uit 2010. Deze fenomenale vlieger was 
als laat jong geboren en wist al als 
jaarling een knappe prijs te spelen. 
Daarna liet hij het nog vaker zien en 
wist uiteindelijk 5x bij de eerste 50 
nationaal te spelen. Naast een 
supervlieger, blijkt het ook nog eens 

een topkweker te zijn. Zowel kinderen als kleinkinderen pakken kopprijzen.  
  
Dit jaar is er ook met een hokje nestduiven gevlogen en dat is hun heel goed bevallen. 
Volgend jaar wil men het nestspel verder oppakken en misschien wel helemaal geen 
weduwschap meer vliegen. Dit omdat dit voor de duivinnen toch beter is. 
Voor volgend seizoen zijn slechts 20 ringen besteld er worden minder duiven aangehouden. 
  
Aan de verdere verzorging is weinig veranderd de afgelopen jaren. En dat is misschien wel 
een van de belangrijkste factoren van het succes. Het gaat om goede duiven en als de 
verzorging eenmaal klopt, hoef je er weinig aan te veranderen.  
 
 

 



Pau/Mont de Marsan Tim Hage  

De vluchtwinnaar van Pau is een 2-
jarige doffer welke op weduwschap is 
gespeeld.  
 
Zijn naam is “THE HERMANATOR”    
 
Deze naam heeft hij gekregen omdat 
hij gekweekt is door sportvriend 
Herman de Jong uit Papendrecht. Ik 
heb de duif na het kopen van een bon 
voor een jonge duif bij Herman  
uitgezocht.  
 
 

Een stamboom heb ik niet maar ik weet dat hij uit de asduif ZLU komt.  
Het is een zacht gepluimde enigszins forse doffer die al veel prijzen speelde in het 
voorseizoen. Vandaar dat hij als getekende duif op Pau werd gespeeld. 
Hij kwam aanstormen samen met een jonge duif die hem nog wel een minuut of 5 bezig  
heeft gehouden alvorens hij zich liet constateren hetgeen hem de 30e nationaal en 
door zijn getreuzel geen vaas opleverde. In totaal heb ik hem als jaarling en 2-
jarige 4x gespeeld waarop hij nationaal 3x prijs speelde.  
In 2018 mag THE HERMINATOR als 3-jarige zijn kennis, kunde en ervaring laten  
zien heb best wel hoge verwachtingen van hem. Herman; bedankt voor deze duif!  
 

Agen ZLU & Narbonne ZLU Frank Hage 

Twee keer de eerste dit jaar!! 
 
Op winnaar van Agen zlu is een 
nestdoffer die op een jong van een 
dag of 5 is ingekorfd. 
De vader van deze doffer heb ik 
gekocht via een bon bij Verweij de 
Haan uit een inteelt koppeling van de 
Toon. De moeder komt bij Tim Hage 
vandaan uit een doffer van J.C 
Polder x inteelt Puck van A.v./d Bijl jr. 
 
Vorige jaar vloog deze doffer de 17e 
op Agen zlu en de 2e op Bram beide 

in onze fondclub. In 2014 speelde hij als jaarling op Agen zlu de 9e, dit nog als combinatie 
met mijn vader. 
In 2015 ben ik verhuisd en heb ik deze doffer meegenomen naar mijn nieuwe adres in dat 
jaar heb ik hem 2x gespeeld maar miste hij beide keren. 
 
De tweede vlucht Narbonne is gewonnen door een nestduivin op eieren van 10 dagen. 
Dit jaar had ze al prijs op Agen zlu maar omdat haar doffer miste en die een herkansing 
kreeg op Narbonne een herkansing verdiende en zij zelf zat zo vast op het nest en aan de 
hand daarvan vond ik het makkelijk weer het hele koppel mee te geven. Het is een duivin 
van Michel Dekker die hier nog geen 500 meter vandaan woont. 
Als jonge duif is zij bij mij binnengelopen, ze mocht blijven en zie hier het resultaat. 
Ze speelde de 55e op Agen zlu bij de marathonvliegers en dus de 1e op Narbonne zlu  



Barcelona Fam. Toom 

 

“Blue Wonder” NL10-1677296.  

Deze fantastische duivin wordt dit 

jaar gekroond tot: 6e Nat. Asduif 

Barcelona `15-`17”,  

ze won o.a.: 14e nat. Cahors Sect.  2 

39e Nat. Agen Sect. 2. 71e Nat. 

Barcelona 194e Nat. Barcelona, 477e 

nat. Barcelona.  

 

 

Haar nestzuster is “Magic Pia”, deze is moeder van de 1e Nat. Cahors Sector. 2,  2013. Er 

wordt op nest gespeeld en de winnares van Barcelona was gekorfd op een jong van 5 

dagen. 

Basis van de duiven is via Jan en Hanne Sas uit Vorselaar en Tim Hage uit Woerden. De 

duiven van Jan en Hanne zijn voor de lichtere vluchten en de duiven van Tim zijn voor het 

zwaardere werk. Met deze twee rassen proberen ze op alle vluchten hun mannetje te staan.  

 

Sint Vincent ZLU Arco v Vliet 

Rainbow. 

Deze doffer is als weduwnaar 

gespeeld. Voor het seizoen half 

februari gekoppeld en na 10 dagen 

broeden uit elkaar. 

 

Hij is gekweekt uit “de Neus” (won de 

33e en 91e nat) en broer van ”Thor” 

(3e nat) gekoppeld tegen “Leonie”  

(Van Comb. De Jong) een zeer 

goede kweekduivin en ook moeder 

van “Sari 204” van H.P. Verheij,  

 

Zeer goede vliegster en kweekster, en oma van 1e nat. Bergerac S2 bij M. Vonk! 

 

In 2015 won deze doffer de eerste prijs in het NIC H-I-Ambacht op Narbonne. 

Na een redelijke prijs op Pau 2016 kwam hij op Bram een dag te laat uitgeput terug, maar na 

veel goede zorgen toch weer redelijk snel er boven op.  

Op (de snelle) Pau 2017 net na de prijzen thuis om vervolgens op St. Vincent met de 

overwinning in de Marathonvliegers te gaan strijken! 

 

 



Marseille Paul v.d. Boogaard 

De winnaar is een doffer en genaamd 
“zoon loodsman" dit omdat zijn vader 
als jonge duif in een loods van 
vervoerder Steenbergen in 
Bodegraven bivakkeerde. 
 
Deze doffer geweldig zacht van zijn 
pluimen, zo glad en strak zo had ik er 
geen. Hij kwam via een ruil met Jan 
Buurma Midlaren soort “Orhan" 
Gebroeders Bruggeman 
De moeder is uit de "buurma doffer" x 
dochter brutus/misty 
 

Zoon loodsman is als jaarling 2 maal gespeeld eerst Agen ZLU 904e - 4.679 en toen op de 
middaglossing Cahors 695e - 3.653. Dit jaar eerst op zware Nat. St. Vincent en was hij mijn 
5e duif, en dan op Marseille 1e Marathonvliegers met een geweldige aankomst s, avonds 
even voor halftien. Hij is dus 4 maal gespeeld en iedere vlucht verbeterde hij, eigenlijk zou 
die als 2e getekende meegaan op laatste moment naar 3e gezet omdat zijn 3e pen net voor 
inkorven gestoten werd en zijn tweede nog niet op een half stond. Zo zie je maar weer als je 
denkt het te weten. Doffertje is alle keren op het nest gespeeld. 
  
PS een laatje uit dit doffertje neem ik mee voor de verkoop in februari. 
 

Perpignan Ina Roobol 

De laatste vlucht gewonnen door Ina 
Roobol of ook wel Jan Pol.  
Zij hebben een patent op Perpignan 
want al meerdere keren werd deze 
door hen gewonnen. 
 
Dit keer een duivin gespeeld op nest. 
 
De duivinnen worden altijd gespeeld 
op een jong van 3 tot 5 dagen oud. 
Maar ze zijn ingespeeld op 
weduwschap. 
 
 

Deze duivin komt uit doffer van Cor de Heijde x Duivin zwartgoud van Jellema. 
 
Deze duivin is drie keer mee geweest en vloog al een 3e prijs fondclub op Pau. Dit jaar weer 
naar Pau (Mont de Marsan) kwam ze s ’morgens om 5 uur net te laat en nu haar tweede 
vlucht op Perpignan 1e fondclub en de  30e Nat Perpignan niet gek toch 2 op 3. 
 
 
 
 

 

 



Keizerkampioen Generaal Fondclub de Marathonvliegers 
 

 
 

Tim Hage, Woerden 
 
Wederom keizerkampioen fondclub ”de Marathonvliegers”. 
 
Het podium van de keizerkampioenen in 2017 zag er niet anders uit dan de vorige jaargang, 
zij het dat de nummers twee en drie stuivertje wisselden. De nummer één bleef onveranderd.  
 
Top drie. 
De derde plaats is voor Paul van de Boogaard uit Kamerik. Ik vermeldde in het verslag 
van vorig jaar al dat Paul de meest constant presterende liefhebber van de laatste jaren is en 
dat blijkt ook nu weer met zijn derde plaats. Al vijf seizoenen niet meer weg uit de top van dit 
klassement is niet voor iedereen weggelegd! Paul doet dit dus wel en met verve, want ook dit 
seizoen was er weer een vluchtoverwinning!  
De nummer twee werd Kees Muilwijk. Kees werd de laatste vier seizoenen respectievelijk 
1e, 1e, 3e  en 2e keizerkampioen.  
Om op het podium te komen van dit klassement valt dus niet mee, blijkt uit bovenstaande 
feiten. Des te meer is er respect voor de kampioen en dat is dus Tim Hage uit Woerden. 
 
Tim is een moderne liefhebber, die ondanks een drukke baan, zoveel mogelijk tijd vrij maakt 
voor zijn duiven. Hij typeert ook hoe de huidige fond liefhebber zijn duiven prepareert voor 
hun vluchten. Het voorbeeld van 1000km invliegen en de jonge duiven invliegen op de 
natour is aan Tim niet besteed. Mede omdat de duiven steeds meer in hun mars blijken te 
hebben, moet je mee en je favorieten optimaal aan de start brengen. 
Als voorbeeld neemt hij de vluchten van 850 tot ruim 1000 kilometer met ochtendlossing. 
Kwam er tot 15-20 jaar geleden zelden een duif thuis op de dag van lossing, nu is dit de 
gewoonste zaak van de wereld. Hierop speelt Tim in en hij heeft hiervoor een uitgelezen lijn 
duiven op zijn hok. Om dit te staven met wat voorbeelden: de eerste lijn is die van de 
“Kouters duivin”.  “Brunello” (nat. asduif Agen over 3 en 4 jaar) behaalde de 10e, 12e en 13e 
nationaal Agen zlu en was elke keer ’s avonds thuis. In 2015 had Tim als enige in de 
fondclub een duif thuis op Marseille en won hij vorig seizoen de 1e nat. St. Vincent zlu  



(Heilige geest 3e nat. asduif zlu 2016!). De aankomsten in de avond zijn voor Tim één van 
de mooiste onderdelen van de sport. Toch beleeft Tim ook veel plezier aan de vluchten met 
middaglossing. Denk eens aan de prestaties van zijn “Tinkerbell” met 2 fondclub 
overwinningen in twee weken tijd en tevens de 1e in de sector 2 vanuit Cahors! Dit zijn 
vooral duiven van de “Bonte lijn”.  Zijn derde lijn op het hok is een nieuwe. Dit is zich aan het 
ontwikkelen en Tim kennende gaat dit lukken ook. Het moet hem op Barcelona ook aan 
vroege prijzen gaan helpen. Op de uiterst lastige Barcelona dit jaar behaalde hij een fraaie 3 
op 3 en hiermee wordt aangegeven dat hij op de goede weg is! 
 
Verwacht echter geen massahok achter zijn huis. Hij vliegt met 23 weduwnaars op 
traditioneel weduwschap en 16 koppels nestduiven. Dit geeft de prestaties een extra glans. 
Op het kweekhok huizen vele ex topvliegers en bewezen kwekers. Het is dan aan Tim om 
alles uit de duiven te halen en hen tot grootse prestaties te laten komen.  
 
Het systeem is als volgt:   
In de winter komen de duiven zelden los. De roofvogel is hier debet aan, maar ook is het de 
tijd die Tim simpelweg ontbreekt. Eind februari komen ze voor het eerst weer buiten. De 
vliegduiven krijgen dan een week lang Gerry plus te eten. Na deze week vliegen ze al snel 
weer tot 1 ½ uur. Ze zijn dan weer in vliegconditie. Hierna wordt er 2/3 Gerry plus en 1/3 
Energy plus gevoerd. Dit is tevens Tim zijn “basismengeling”. Op deze mengeling trainen ze 
prima en is de spijsvertering goed. De duiven gaan vanaf de eerste vlucht mee en dit tot tien 
dagen voor hun eerste grote fond vlucht. Op zondag worden de duiven in Woerden met “de 
kar” naar Meer gebracht. Hier gaan ook de duiven heen die maandag of dinsdagavond de 
mand ingaan. De laatste 5 a 6 voederbeurten krijgen de duiven Subliem van Versele en All-
in One van Beijers, P40 en energy plus te eten, aangevuld met gemalen pinda’s en 
snoepzaad.  Dit is ook de voeding als ze thuiskomen. 
Verder wordt er alles aan gedaan om voor half juni (Pau) geen topvorm op het hok te krijgen. 
Zo staan altijd de ramen open, gaan de duiven maar één keer per dag los en krijgen ze ook 
maar een keer per dag te eten.  
Drie weken voor Pau gaan dus de registers open. Eerst krijgen de duiven de U200 
luizendruppel van dr. Schroeder. Ook gaan de ramen op het hok dicht. De duiven gaan er 
twee keer per dag uit en krijgen vanaf nu alle aandacht. De nestduiven worden in groepjes 
van drie koppels gekoppeld. Iedere week een groep. Zo houdt Tim diverse neststanden 
tijdens het seizoen.  
 
De nestduiven worden allemaal naar buiten gedaan tijdens alle trainingen. Ze zijn hieraan 
gewend en trainen allemaal goed mee.  
Voor het seizoen brengen de duiven geen jongen meer groot. Half maart worden de duiven 
gekoppeld en na tien dagen broeden gaan de duiven op weduwschap. Ook de nestduiven. 
Wel worden alle duiven vanaf nieuwjaar tot aan het koppelen ieder weekend bij elkaar 
gelaten. Groot voordeel is, dat veel duiven al gepaard zijn en een broedbak hebben tegen 
half maart en de duivinnen paren niet onderling!  
Vooraf worden er geen planningen gemaakt, al staat het wel soms vast welke duiven naar 
een bepaalde vlucht gaan. Per vlucht wordt gekeken en de nestduiven dus gekoppeld. Hier 
wordt een keuze gemaakt en per dag wordt weer gekeken welke duiven de gewenste 
topvorm hebben. Tim speelt de duiven met het doel de vlucht te winnen en heeft als extra 
focus het ’s avonds thuis kunnen zijn.  
 
De duiven krijgen een pokken en een paramixo enting rond half maart. Verder wordt er met 
Paramix van Travipharma gekuurd tegen paratyfus in maart als de duiven op eieren zitten. 
Verder heeft Tim wel alles in huis om medisch in te grijpen, maar geeft zo weinig mogelijk. 
Hij zal nooit blind kuren en in het fond seizoen worden de duiven twee keer beoordeeld door 
dr. Marien. De duiven worden één keer per maand uitgerookt. Er wordt niets aan het toeval 
overgelaten.  



Waar Tim een groot voorstander van is zijn bijproducten. Een vaste dag voor een bepaald 
product is er niet, maar in het volle seizoen zit er bijna iedere dag wel een bijproduct het 
water of over het voer.   
Zo is er Omega olie, Endosan en Probac van dr. Brockamp, Sectrachol en Forte-Vita van 
travipharma, Darba compleet en Bronchovital van DHP, conditiemix van dr. v/d Sluijs, 
mineralen van dr. Marien en “allerlei van v. Tilburg. Een hele mond vol, maar Tim geloofd 
zeker dat het bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van de duif. Hij wordt hierin gesterkt 
door de onderzoeken van dr. Marien. De duiven hebben niets onder de leden.  
 
Seizoen 2017. 
Was het seizoen 2016 memorabel, dan mogen we ook 2017 wel bijzonder noemen. Tim 
heeft misschien niet zoveel kopduiven gehad als het seizoen ervoor, maar het was toch 
voldoende voor de titel. 
Ten eerste zijn de toppers “Tinker Bell’en “Brunello” naar het kweekhok verhuist.  Dat is 
natuurlijk een flinke aderlating op ieder vlieghok ( zoals hierboven vermeld twee fondclub 
overwinningen en de eerste in de sector en nat. asduif over 3 en 4 jaar!). Buiten deze twee 
toppers werd de nationale winnaar ST. Vincent zlu en 3e nat. Asduif ZLU 2016 “de Heilige 
Geest “verkocht. Dan is het logische gevolg dat er een stapje moet worden terug gedaan.  
Daarnaast werd Tim geconfronteerd met bizar veel van de vluchten terugkerende gewonde 
duiven. Hieronder twee duiven van 2014 die in 2016 nog drie op drie prijzen verdiende! Zo 
kwam zijn eerste getekende duif van St. Vincent (NPO) zwaargewond terug en was meteen 
voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Toch steeg de vorm gedurende het seizoen en 
werden de resultaten en prijspercentages beter.  
 
Buiten de overwinning op Pau en de keizertitel in de fondclub werd Tim ook nog bij de ZLU 
6e Superprestige, 7e fond kampioen en 8e nat. Marathon.  Tim heeft zich dus met verve 
door het lastige en pechvolle duivenjaar heen geworsteld en dan moet je eigenlijk tevreden 
zijn over het seizoen 2017.  
 
Arco van Vliet 
 

Keizerkampioenschap Generaal van Fondclub de Marathonvliegers  
1 Tim Hage 
2 Cees Muilwijk 
3 Paul v.d. Boogaard 
  

Keizerkampioenschap ZLU van Fondclub de Marathonvliegers  
1 Fam. Toom                 
2 Tim Hage                  
3 C. Muilwijk 
 

Keizerkampioenen NPO/sec vluchten Fondclub de Marathonvliegers  
1 J.K. Ouwerkerk            
2 C.M. Hartog                
3 Bob Jansen                 
 

Eindstand Combi 1 van Fondclub de Marathonvliegers   
1 J.K. Ouwerkerk LAPTOP    
2 C.M. Hartog  TABLET    
3 P. v.d. Bogaard AIRFRYER    
4 Leen Stout  BLUE TOOTH SPEAKER    
5 Bob Jansen  HOGEDRUKSPUIT 
 

 



Eindstand Combi 2 van Fondclub de Marathonvliegers  
1 Fam. Toom  LAPTOP    
2 Tim Hage  TABLET    
3 H. Gerritsen  AIRFRYER    
4 Arco van Vliet BLUE TOOTH SPEAKER    
5 Mevr. I. Roobol HOGEDRUKSPUIT 
  

GRATIS PRIJZEN PER VLUCHT 
 
Sint Vincent NPO, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Jac. v.d. Wal  45 euro + Foto     
2e prijs G. Dwarswaard 35 euro     
3e prijs Rik Ros  25 euro   
10e prijs H. de Jong  12 euro   
25e prijs Comb. de Jong 12 euro   
50e prijs Gerrit Keesmaat 12 euro   
75e prijs C. Muilwijk  12 euro  
100e prijs Comb J. & G. Toor 12 euro  
125e prijs Tom van Zwienen 12 euro  
  
Snelste 1e getekende prijs 1 Jac. v.d. Wal 25 kg duivenvoer  
66e prijs J. van Vliet & Zn. Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 137 Tieleman/Buyks Verrassingsprijs    
 
Agen sector, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Bob Jansen  45 euro + Foto     
2e prijs J.K. Ouwerkerk 35 euro     
3e prijs C. Muilwijk  25 euro   
10e prijs Piet van de Merwe 12 euro   
25e prijs H. de Jong  12 euro 
50e prijs P. Scharleman 12 euro   
75e prijs H. Gerritsen  12 euro  
100e prijs G. Euser  12 euro  
125e prijs Mario de Vogel 12 euro  
150e prijs Comb. de Jong 12 euro  
  
Snelste 1e getekende prijs  27 J.K. Ouwerkerk 25 kg duivenvoer  
66e prijs Comb. de Bruijn Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 170 J.W. Looren de Jong Verrassingsprijs 
 
DAX NPO, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Gerrit Keesmaat  45 euro + Foto     
2e prijs Gerrit Keesmaat  35 euro     
3e prijs Leen Stout   25 euro   
10e prijs J. Trouborst   12 euro   
25e prijs P. Scharleman  12 euro   
50e prijs Tim Hage   12 euro   
75e prijs Comb. van Wingerden 12 euro  
100e prijs A. Silfhout   12 euro  
  
Snelste 1e getekende prijs 2 Gerrit Keesmaat 25 kg duivenvoer  
66e prijs C. Muilwijk Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 100 A. Silfhout Verrassingsprijs 
 
 



Bordeaux (ochtend) sector, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs C.A. van Oudshoorn 45 euro + Foto     
2e prijs Henry Visser  35 euro     
3e prijs Piet van de Merwe 25 euro   
10e prijs H. de Jong  12 euro   
25e prijs P. Vreeling  12 euro   
50e prijs Comb. de Bruijn 12 euro   
75e prijs Piet van de Merwe 12 euro  
100e prijs P.A. de Bruyn  12 euro  
125e prijs J. Bol   12 euro  
150e prijs H. de Jong  12 euro  
175e prijs R. v/d Bijl  12 euro  
  
Snelste 1e getekende prijs 14 J. Bol 25 kg duivenvoer  
66e prijs Ineke van der Rhee Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 179 J. Burggraaf Verrassingsprijs 
 
Bergerac NPO, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Comb. de Bruijn 45 euro + Foto     
2e prijs Leen Stout  35 euro     
3e prijs J. Bol   25 euro   
10e prijs W. Mudde  12 euro   
25e prijs J. van Vliet & Zn. 12 euro   
50e prijs A. v/d Bijl Jr.  12 euro   
75e prijs H. de Jong  12 euro  
100e prijs G. Dwarswaard 12 euro  
125e prijs H. Gerritsen  12 euro  
150e prijs P.J. van Schaik 12 euro  
175e prijs Bob Jansen  12 euro  
  
Snelste 1e getekende prijs 8 John Baas 25 kg duivenvoer  
66e prijs H. de Jong Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro  
Laatste prijsduif prijs 187 Rik Ros Verrassingsprijs 
 
Cahors sector, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Comb. van Wingerden 45 euro + Foto     
2e prijs Jac. v.d. Wal   35 euro     
3e prijs Tieleman/Buyks  25 euro   
10e prijs Leo Ponsen   12 euro   
25e prijs J.K. Ouwerkerk  12 euro   
50e prijs Comb.van Essen  12 euro   
75e prijs Jac. v.d. Wal   12 euro  
100e prijs Jac. v.d. Wal   12 euro  
125e prijs Leo Ponsen   12 euro  
150e prijs H. de Jong   12 euro  
175e prijs A. Sterrenburg  12 euro  
200e prijs K. Nederveen   12 euro 
 
Snelste 1e getekende prijs 4 Comb. de Jong 25 kg duivenvoer  
66e prijs Jac. v.d. Wal Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 218 R. v/d Bijl Verrassingsprijs    
 
 
 
 



Pau/ Mont de Marsan ZLU, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Tim Hage  45 euro + Foto     
2e prijs Gerrit Tuls  35 euro     
3e prijs W. Mudde  25 euro   
10e prijs Ger de Wit  12 euro   
25e prijs Comb. de Bruijn 12 euro   
50e prijs C. v/d Graaf  12 euro    
  
Snelste 1e getekende prijs 3 W. Mudde 25 kg duivenvoer  
11e prijs H.P. Verheij Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 56 P. v.d. Bogaard Verrassingsprijs 
 
Agen ZLU, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Frank Hage  45 euro + Foto     
2e prijs Fam. Toom  35 euro     
3e prijs Fam. Toom  25 euro   
10e prijs P. Sintmaartensdijk 12 euro   
25e prijs Comb. de Jong 12 euro   
50e prijs Arco van Vliet  12 euro   
75e prijs A. v/d Bijl Jr.  12 euro  
100e prijs Piet van de Merwe 12 euro  
125e prijs Tim Hage  12 euro  
150e prijs Frank Hage  12 euro 
 
Snelste 1e getekende prijs 1 Frank Hage 25 kg duivenvoer  
11e prijs Piet van de Merwe Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 167 Frank Hage Verrassingsprijs 
 
Barcelona, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Fam. Toom  45 euro + Foto     
2e prijs C. Muilwijk  35 euro     
3e prijs Tim Hage  25 euro   
10e prijs P.J. van Schaik 12 euro   
25e prijs Comb. de Jong 12 euro    
  
Snelste 1e getekende prijs 1 Fam. Toom 25 kg duivenvoer  
11e prijs Gerrit Tuls Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro  
Laatste prijsduif prijs 31 H.P. Verheij Verrassingsprijs 
 
Sint Vincent ZLU, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Arco van Vliet  45 euro + Foto     
2e prijs P. v.d. Bogaard 35 euro     
3e prijs Piet van de Merwe 25 euro   
10e prijs Fam. Toom  12 euro   
25e prijs W.G. Griffioen  12 euro 
 
Snelste 1e getekende prijs 1 Arco van Vliet 25 kg duivenvoer  
11e prijs C. Muilwijk Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 45 A. v/d Bijl Jr. Verrassingsprijs 
 
 
 
 
 
 



Marseille ZLU, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs P. v.d. Bogaard 45 euro + Foto     
2e prijs Ger de Wit  35 euro     
3e prijs Ineke van der Rhee 25 euro   
10e prijs P. Sintmaartensdijk 12 euro   
25e prijs Tim Hage  12 euro 
 
Snelste 1e getekende prijs 7 P. Sintmaartensdijk   25 kg duivenvoer  
11e prijs C. v/d Graaf Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 34 W. Mudde Verrassingsprijs 
 
Narbonne ZLU, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Frank Hage  45 euro + Foto     
2e prijs Piet van de Merwe 35 euro     
3e prijs Comb. de Bruijn 25 euro   
10e prijs Jan Hage  12 euro   
25e prijs Mevr. I. Roobol 12 euro 
 
Snelste 1e getekende prijs 6 P.J. Westerlaken 25 kg duivenvoer  
11e prijs Comb. de Jong Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 45 Frank Hage Verrassingsprijs 
 
Perpignan ZLU, GEWONNEN PRIJZEN    
1e prijs Mevr. I. Roobol 45 euro + Foto     
2e prijs Fam. Toom  35 euro     
3e prijs Henry Visser  25 euro   
10e prijs Tom van Zwienen 12 euro   
25e prijs. WG. Griffioen  12 euro    
 
Snelste 1e getekende prijs 10 Tom van Zwienen 25 kg duivenvoer 
11e prijs C. Muilwijk Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro   
Laatste prijsduif prijs 48 Hoed/Wijngaarden Verrassingsprijs    
 

PRIJSUITREIKING op zaterdag 10 FEBRUARI 2018 
 
Bíj P.V. DE LUCHTBODE, REEWEG 89, H. I. AMBACHT  
  
AANVANG: 16:00 UUR (Zaal open 15:30) SLUITING: +/- 20:00 UUR  
 

 


