Beste sportvrienden,
Met genoegen hier voor U het Kampioenenboek van onze prachtige Fondclub de
Marathonvliegers, dit jaar was ons 20 jarig bestaan en nog steeds springlevend en een
respectabel leden aantal (155). Afgelopen seizoen was voor ons liefhebbers van de verre
drachten eentje met volop discussie, de middag lossing stond danig onder druk vanwege het
regelement “middag lossing dat moet er s’ middags uit”? Zelfs een code rood was er de
oorzaak van dat de vlucht Albi naar huis kwam en onze Tarbes Sector 2 vlucht werd door
adequaat ingrijpen van onze afdeling 5 lossingsverantwoordelijke toch een goede vlucht wel
nat maar ondanks de regen een redelijk verloop, hulde hiervoor! 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. Naast de vele TT plekken
en diverse kampioenschappen dit jaar hebben we maar liefst vier Nationale en/of Sector
winnaars in ons midden; Kees Cluistra de Nationale Sint Vincent winnaar, Familie Toom
op Cahors (ocht) Sector 2, vervolgens Ineke van der Rhee op Pau ZLU de 1e van heel
Nederland, en op Cahors (mid) Kor Nederveen van Sector 2. Petje af!
Vorig jaar hebben we onze nieuwe website aan U gepresenteerd dit is een goede
investering geweest en hierdoor blijft onze berichtgeving zeer actueel, binnen 24 uur staat
vaak de uitslag online en heeft U de winnaars info beschikbaar. En dan de kosten, goed
nieuws we kunnen de contributie wederom gelijk houden namelijk € 30,00 echter de kosten
van het versturen van de uitslag zijn zo hoog dat we nogmaals een beroep doen aan die
leden om indien mogelijk hun email adres door te geven dit zijn op dit moment zo’n 20% van
ons leden bestand. Het kampioenenboek en het info boekje voor aanvang nieuw seizoen
krijgt U sowieso per post Dit jaar zijn we genoodzaakt om ons notarieel te laten inschrijven
bij de KvK, dit brengt helaas extra kosten met zich mee maar het is iets wat we moeten
doen. Mocht U vragen of opmerkingen bespreek het met één van onze bestuursleden.
Alle vluchtreportages en klassement winnaars maar ook de gewonnen geld- en gratis prijzen
vindt U terug in dit boekwerk en kom Uw prijs afhalen tijdens onze feestdag op zaterdag 14
februari as. Indien U verhinderd bent om uw prijs op te halen laat het ons dan even weten.
De volgende drie kampioenen halen we even kort naar voren halen:

Keizer Marathonvliegers 2014, Kees Muilwijk,
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!

Fondclub kampioen ZLU vluchten 2014, Peter van Sintmaartensdijk
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!

Fondclub Kampioen Middaglossingen 2014, Pieter Vreeling
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 2015 toe en hopen wij U te
mogen begroeten op onze jaarlijkse prijsuitreiking die we zullen houden op:

Zaterdagmiddag 14 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.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag AGEN(S2).
H Slagt, Schoonhoven
Winnende duif: NL10-1720668
Tijd: 09:07:39
Afstand: 919,530 km
Snelheid: 1208.871 mpm
Met een zuid oosten wind werden de
duiven van Agen om 14:00 uur gelost
en van de 768 duiven van onze
fondclub werd het kras duivinnetje van
Henk Slagt als eerste met bijna een
uur voorsprong. En werd prachtig 2e
van de Sector 2. De winnaar een duivin dus gespeeld op nest en had de zorg voor een
klein jong van rond de drie dagen. Bijna had Henk geen duiven meer gehad want het wilde
niet lukken, het hok was niet OK. Maar door een grandioze aanpassing, d.m.v. een lucht
inblaas systeem, gingen de duiven er perfect op presteren vorig jaar al met enkele vroege in
onze fondclub. Het krasje 668 heeft als moeder een duif van Peter van Schaik en de vader
komt van Raymond Moleveld echt fondbloed dus! “Ik kwam heel laat thuis en kon niet meer
slapen en toen zag ik ze aankomen, aldus Henk”
Ze gaat niet meer mee en gaat naar Peter om daar voor nakomelingen te zorgen.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Sint Vincent(nat).
Kees Cluistra, Polsbroek
Winnende duif: NL10-1721592
Tijd: 12:21:52
Afstand: 1033 km
Snelheid: 1011 mpm
De koninginnen klassieker is
gewonnen door een klein en zijde
zacht duivinnetje met de mooie naam
KARIN. Zij was de snelste van onze
fondclub maar nog mooier de snelste
van heel Nederland dus dit keer een
echte 1e Nationaal. Karin is een
kleine kras duivin waar Kees altijd het volle vertrouwen in had, vorig jaar pakte ze haar
eerste prijzen op St. Vincent en Tarbes, dit waren ook zware vluchten blijkbaar is ze dan op
haar best! Op dubbel weduwschap wordt er ingevlogen en vervolgens gekoppeld naar de
vluchten toe om op stand te komen. Karin had een nest met kleine jongen en de week voor
inkorven wilde ze maar niet trainen en was fel op het nest. Alle duiven werden dan ook nog
even gelapt,
“Ik lag even op de bank en toen piepte mijn telefoon, KARIN is er!!, aldus Kees”
KARIN komt langs vaderskant uit een doffer via Cor Vos met een duivin van Jan Ouwerkerk.
Haar moeder komt uit duiven van Keekstra en B. Timmer en de oude, maar succesvolle lijn
van Kees, v/d Berg en van Rijn-Eagles. Ze gaat niet meer mee eerst een paar jongen uit
kweken want Kees heeft er nog geen van!

Fondclub de Marathonvliegers, verslag PAU.
Ineke van der Rhee, Alblasserdam.
Winnende duif: NL10-2059701
Tijd: 05:33:30
Afstand: 1021 km.
Snelheid: 1013 mpm.

Olivia een kras duivin is de
overwinnaar van PAU, ze kwam in de
vroege schemer thuis en haar coach
Ineke was net op tijd om haar te zien.
Een geweldige prestatie om het hele
Nederlandse PAU konvooi te snel af
te zijn. Ze wint niet alleen bij ons in de fondclub maar natuurlijk ruimschoots de 1e
Nationaal!!. De duif is een zeer laat jong van 2010 en is gekweekt door Tiny van Rosmalen
uit Rosmalen en verkregen door wat duiven te ruilen. In 2012 is zij voor het eerst mee
geweest op de overnacht, maar met nog geen prijzen als resultaat. In 2013 vloog zij voor het
eerst prijs op Cahors met een 7e in de vereniging en daarna 1e in de vereniging op
Narbonne. Dit jaar werd zij op weduwschap ingevlogen en op jongen van 4 dagen was ze op
pad gestuurd en mag van Ineke nu niet meer mee. Na alle successen op de midfond en
dagfond nu de beste op de elite vlucht Pau.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Cahors(o).
Familie Toom, Alblasserdam
Winnende duif: NL13-1230610
Tijd: 21:15:01
Afstand: 888 km.
Snelheid: 1039 mpm.
Cahors ochtendlossing voor Sector 2
is een prachtige strijd geworden een
enkele doorzetter wilde perse op de
dag van lossing en net voor het
donker thuis zijn. Bij ons in de
fondclub lukte dat maar 10 duifjes de
rest kwam de volgende dag vroeg.
De winnaar een weduwnaar van de Familie Toom “Tim” is de snelste in de fondclub maar
wint ook de 1e Sector 2 super.
Deze doffer werd als ei bij Tim Hage uit Woerden gehaald. Hij liet zich al diverse keren goed
zien op de programmavluchten en Cahors was zijn eerste echte opdracht met bovenstaand
resultaat. Opa Toom is tegenwoordig meer de supporter. Bart en Sebas zijn de mannen die
de verzorging op zich nemen. De Familie won vorig jaar al een eerste in de Sector en nu
weer.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Agen zlu.
Tim Hage, Woerden
Winnende duif: NL11-1784181V
Tijd: 18:48:03
Afstand: 933 km.
Snelheid: 1231 mpm.
Was het vorige week een door Tim
Hage gekweekte duif die de winst
bezorgde op Cahors (ocht.) nu was
het de beurt aan hem zelf, Tim wint
deze Agen zlu die voor west
Nederland zo lastig werd door de
buien front, overigens vorig jaar werd
deze vlucht ook gewonnen en dus titel geprolongeerd! Het is een duivin “MISS RIO” die
zeiknat huis kwam en was zo gemotiveerd aan de reis begonnen op haar jongen van een
dag of 4. “Ik zag haar als een bom op de klep vallen, snel de ringen, aldus Tim”
Miss RIO is ook weer een telg uit de roemruchte lijn van de Kouters duif van Tim, waar hij al
heel veel goede duiven uit heeft gekweekt en eigenlijk zijn hele hok mee heeft opgebouwd.
De vader is dezelfde duif als de vader van de 1e Cahors sector 2 van Richard van de Berg.
De moeder komt van Peter de Haan en is een ingeteelde duif naar de “BLAUWE DAX”.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Barcelona zlu.
Rik Ros, Lekkerkerk
Winnende duif: NL12-1639607V
Tijd: 06.41.52
Afstand: 1182 km.
Snelheid: 1267 mpm.
De winnaar van de klassieker
Barcelona in onze fondclub is Rik Ros,
het aantal overwinningen van Rik in
onze fondclub is niet meer te tellen
hulde! Rik gaat zich de komende jaren
toeleggen op deze vlucht, omdat hij dit
een super uitdaging vindt en dat het
voor hem privé op dit moment ook goed uitkomt om niet alle vluchten mee te doen.
De overwinning is voor een klein bont duivinnetje van 2 jaar oud. Vorig jaar als jaarling
behaalde zij op de overnacht 2 mooie prijzen. Haar vader is Valiant, hij won als jaarling de
1e prijs van Marseille in het SNZH. De moeder van de 607 komt van Kees Berkelaar uit
Tinte, van het soort Bruggeman. Voor Barcelona werd deze duivin ingekorfd op een jong van
5 dagen oud.
Het is voor mij een bijzondere vlucht geworden want ondanks de 1e prijs en nog een mooie
duif zijn er nog te veel onderweg, ik hoop dat ze snel nog nakomen, aldus Rik.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Tarbes.
Tim Hage, woerden
Winnende duif: NL11-1784232
Tijd: 10:19:51
Afstand: 1050 km.
Snelheid: 1018 mpm.
Op de sector vlucht vanuit Tarbes moesten
de duiven de nodige regen trotseren maar
uiteindelijke en dit zeker voor de winnaar,
zagen ze er bij thuiskomst prima uit. Het is
maar goed dat onze duiven niet op de
hoogte waren van al het gekrakeel rondom
deze lossing. De winnaar genaamd TARBY
is een nestdoffer en gespeeld op 12 dagen eieren, hiermee zorgt hij voor de 2e overwinning
voor zijn baas in onze fondclub! TARBY is een zoon van MILOTO 1 zoon MILOS x zus
TOON van Peter de Haan en zijn moeder komt van Henny Metselaar uit 2 duiven van wijlen
Peter v.d. Laar.. Deze wat lang gebouwde Kraswitpen doffer pakt dit seizoen zijn 2e prijs.
Ik ben altijd op zoek naar de motivatie van de duif wanneer deze vroeg wordt geconstateerd
maar moet dit keer helaas het antwoord schuldig blijven, aldus Tim
Het enige is dat de duif in vorm was en er super strak bij zat toen ik hem inkorfde. Albi was
eigenlijk het plan voor hem maar met de inkorving stootte hij zijn 2e pen en een week later
mocht hij dus mee. Ondanks de weersomstandigheden wisten 7 van de 8 op de dag na
lossing het hok weer te bereiken. Blijkbaar is het toch zo dat als je vorm hebt dat de duiven
gemakkelijker minder goede weersomstandigheden aan kunnen!,

Fondclub de Marathonvliegers, verslag St Vincent zlu.
Gebr Kool Nieuwerkerk ad IJssel
Winnende duif: NL12-1645067
Tijd: 08:03:36
Afstand: 1020 km.
Snelheid: 938 mpm.
De Gebroeders uit Nieuwerkerk ad
IJssel dan komt Toon korven en dan
weer Piet de klok afslaan of andersom
maar ook soms met z’n tweeën. Ze
spelen alles van Duffel tot aan
Barcelona en op elke discipline halen
ze prijzen op! Nu ook weer de
overwinning op St Vincent ZLU, vorig jaar wonnen ze de laatste ZLU vlucht Perpignan! De
winnaar van NU is een weduw duivin die vorig jaar ook al haar prijsjes vloog maar alleen
gespeeld op de sector vluchten. Dit jaar kwam ze van St. Vincent middag lossing net na de
prijzen thuis, en besloten de broers ze eens te proberen op een ZLU vlucht!
Haar familie lijn is een beste want haar moeder is een zus van de Narbonne duif deze won
de 9e ZLU 2010 Nat. Hierin zien we het in Rotterdam bekende Fransje van Klip/Verhagen
terug verder komt als “rode” draad in de kolonie van Kool de rooie Hagens kweker tegen en
deze lijn heeft al hele beste vliegers voort gebracht.
Was aan het schrappen en Toon zat binnen op de……maar ik hoorde de piep!, aldus Piet

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Marseille zlu.
Martin Wijtman, Bodegraven
Winnende duif: NL11-1743019
Tijd: 07.15.54
Afstand: 1001 km.
Snelheid: 929 mpm.
Marseille met een Z.O wind en
temperaturen boven de 30 graden
over de gehele vlucht lijn, deze
omstandigheden maakte van deze
editie een echte BIKKEL vlucht. Met
het afslaan in de diverse NIC’s waren
er nog veel onderweg maar gelukkig hebben regenbuien er voor gezorgd dat er veel na
kwamen. De winnaar is een duivin genaamd Surprise Lady van Martin Wijtman. Ze wordt
gespeeld op nest en deze reis zat ze met eieren. Ze heeft nu de naam Surprise Lady
gekregen omdat Ko van Dommelen hier van de winter is geweest om te keuren en bij dit
duivinnetje zei hij dit is een super duifje, deze gaat je nog verrassen.
Het duifje is van moeders kant het "Afrikaner" soort via Steven van Bremen en van vaders
kant Joop van Deursen.
Was met een ploegje aan het kijken en eten en plots zat ze op de klep, aldus Martin

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Cahors (mid).
Kor Nederveen, Hardinxveld
Giessendam
Winnende duif: NL11-1755314
Tijd: 10.06.57
Afstand: 888 km.
Snelheid: 1066 mpm.
De afsluitende sector vlucht is
gewonnen door een duif met goede
referenties alleen haar baas is geen
papieren man, maar ze wint het wel
van de hele sector 2 de snelste dus
van heel Noord & zuid Holland! Deze
duivin is net als alle duiven gespeeld op nest en komt van clubgenoot Kees Muilwijk, omdat
ze bont is kwam ze met haar nest maat, die ook al diverse goede prijzen gewonnen heeft, bij
Kor terecht. Dit jaar won de winnares prijs op Pau en vorig seizoen won ze een mooie echte
kopprijs op de loodzware Tarbes NPO. Op het 15 meter lange hok worden de duiven twee
keer per dag verzorgd en krijgen ze volle bak, enkele dagen voor het inkorven krijgen ze
pinda’s en snoepzaad voor de vetreserves. Knoflook 365 dagen in het jaar, door het water.
Kor speelt alles op nest en bleven goed trainen rond huis, maar omdat zijn broer duiven in
St. Job ging lappen heeft Kor zijn duiven ook met hem meegegeven. De winnares was
echter niet bij de vroegste duiven, maar het belette haar niet om de 1e prijs te winnen!

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Narbonne zlu.
Jaap Bol, Alblasserdam
Winnende duif: NL12-1637028
Tijd: 09.24.58
Afstand: 977 km.
Snelheid: 841 mpm.
Weer een hele zware ZLU vlucht en
nu na een dag vertraging gelost vanuit
Narbonne gewonnen door Jaap Bol
met een duifje die gewoon goed is. De
028 is een doffer en wordt gespeeld
op het nest, Jaap speelt alleen maar
nest en de winnaar had de zorg over
een jong van ongeveer 5 dagen oud. Een debutant dit jaar want als jaarling is hij ingespeeld
op de dagfond, zijn eerste opgave dit jaar was Cahors met ochtend lossing en geheel
onverwacht en in de schemer kwam hij aan en geklokt om 23:00 uur een 10e plek in onze
fondclub en dan nu op Narbonne de winst.
Mijn vrouw zou even opletten en toen ik weer terug was zat hij op de klep, aldus Jaap
De 028 is een mooie blauwe doffer en stamt af van de oude Steketee lijn van Jaap en zijn
moeder is een duif via Wiel Rijken, soort Gebr. Frenken. Ik ga er nu eerst een jong van
kweken en dan mag de duif volgend jaar weer mee op de vluchten.

Fondclub de Marathonvliegers, verslag Perpignan zlu.
Willem Seton jr. met vader, Capelle
ad IJssel
Winnende duif: NL08-1482341
Tijd: 07:20:49
Afstand: 1043 km.
Snelheid: 999 mpm.
Wederom een pittige vlucht deze
Perpignan de afsluiter van het fond
seizoen en hoe kan het ook anders
gewonnen door een super duifje, een
duifje met een apart verhaal. De
duivin van Wim Seton “de blauwe
342” was al 2x de 1e van het NIC dit jaar op St Vincent ZLU en vorig seizoen op Agen ZLU
een toppertje dus. Ze is niet gespeeld op nest en ook niet als weduwduivin? Na vorig jaar
nog twee jongen er uit te hebben gekweekt legt ze geen eieren meer en laat zich ook niet
foppen door nep eieren ze heeft zelfs geen doffer. Wel heeft ze een schapje die alleen van
haar is. Een dag voor inkorven laat Wim ze sjansen met een doffer en dan gaar ze de korf in
en blijkbaar hierdoor super gemotiveerd.
De 341 heeft echt Perpignan bloed want ze is een half zus van FATIMA 1e nat ZLU
Perpignan 2010 bij John Bakker maar ook half zus van de 8e nat ZLU Perpignan bij Wim
zelf. Haar ouders komen van Klip Verhagen en haar vader zorgt dus voor de goede duiven.

Keizerkampioen Fondclub de Marathonvliegers
+ kampioen combi 3.

M. Muilwijk, Hardinxveld-Giessendam,
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. Goede duiven kan hij van
genieten, zeker als ze ook nog eens op tijd van een vlucht thuiskomen en het liefst meer dan
een keer. De duiven komen via bevriende liefhebbers, al koopt Kees ook nog wel eens een
bon of een duif. 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. 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 overnachtvluchten. 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 hij kocht
voor aanvang van het seizoen een ton kweekvoer. Eigenlijk wilde hij wel een andere
mengeling, maar het kweekvoer was nog (lang) niet op en 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 een hand voer per 12 duiven en een hand eigengemaakte snoepmengeling
(snoepzaad, grit en roodsteen, lijnzaad, Tovo en Multimix), ook 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 vier afdelingen afgetimmerd met isolatieplaten. Hier is het voor de
eigenaar iets aangenamer, maar voor de duiven maakt het niets uit. Er wordt namelijk op
alle afdelingen gepresteerd.

Resultaten in 2014.
Keizerkampioen van de Fondclub de Marathonvliegers is gewonnen en daar is Kees onwijs
trots op, en terecht je bent dan de beste van alle marathonvluchten (Sector en ZLU) maar
ook het kampioenschap combi 3 werd gewonnen. In het mooie interprovinciale spel van het
SNZH was er de eerste plaats voor de Super Prestige sector vluchten, en ook de 2e asduif
in de afdeling 5. Hiermee bewees Kees dat hij over een kwalitatief zeer goed hok duiven
beschikt.
Op de sectorvlucht uit Cahors met ochtendlossing werd nog een teletekstplaats behaald.
Slot.
Kees is een liefhebber zonder poes pas. 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 dit jaar Cahors met
middaglossing in de sector 2 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. De eerste prijs in groot verband!
Verslag is gemaakt door Arco van Vliet, Arco bedankt!

Eindstand Keizerkampioenschap Generaal Totaal van Fondclub de Marathonvliegers
1e
M. Muilwijk
2e
P van Sintmaartensdijk
e
3
P v.d. Boogaard
Eindstand Combi 3 van Fondclub de Marathonvliegers
1e
M. Muilwijk
2e
Mevr. I. Roobol
3e
Martin Wijtman

Keizerkampioen sector Vluchten Fondclub
Marathonvliegers

Pieter Vreeling Bodegraven
Seizoen 2014 was voor Pieter absolute top het winnen in onze fondclub van het
Keizerkampioen Middaglossingen was prachtig maar ook was er een mooie 6e plaats SNZH
fond kampioenschap. Na een hopeloos seizoen 2012, na 3 vluchten gestopt i.v.m. paratyfus
besmetting werd het seizoen 2013 al een voorbode. Mooie kopprijzen in groot verband en
een teletekst vermelding op de zware Tarbes met de doffer “Leroy”, deze geweldenaar was
ook weer dit jaar vroeg op Sint Vincent en dat was ook weer een hele zware vlucht. Een
andere topper is ook een doffer “Dirk” deze behoord tot de asduiven van zowel in eigen
omgeving maar ook in groot verband.
De successen worden behaald met duiven afkomstig van Comb. Keunen-Nijssen Sevenum,
Cor van de Linden Krimpen ad Lek, Theo de Ruiter Opijnen, Paul v.d. Boogaard, Karl Heinz
Kanski Eschweiler (Duitsland) en enkele recente duifjes via “Kweekcentrum Friesland”.
Na het drama seizoen van 2012 is er overgestapt van het nest spel naar het dubbel
weduwschap en dezelfde duiven die eerst op nest de vroege prijzen speelde doen dat nu
ook weer. Koppeling is begin maart en elk koppel, Pieter heeft 16 vliegkoppels, brengt 1 jong
groot en voordat de duivinnen gaan leggen worden de duiven uit elkaar gehaald en het spel
is begonnen. De duiven worden als voorbereiding altijd met de eigen club gekorfd en binnen
de club is ook het sterke NIC de Snelvlucht waar Pieter één van de organisatoren is.

Eindstand Keizerkampioenschap Middaglossingen van Fondclub de Marathonvliegers
1e
P. Vreeling
2e
H.P. Verheij
3e
Tom van Zwienen

Keizerkampioen ZLU Vluchten Fondclub Marathonvliegers

Peter van Sintmaartensdijk Papendrecht
Peter, is vanaf de oprichting (1994) van de fondclub voorzitter en speelt de laatste jaren
hoofdzakelijk de ZLU vluchten. Dit jaar toch enkele sector vluchten mee gedaan als
voorbereiding voor Barcelona en ook Cahors ochtendlossing. Toen bleek dat het keizer
kampioenschap lonkte werd besloten om ook Cahors (mid) te spelen met als resultaat dat
Peter niet alleen keizer ZLU is geworden maar ook knap 2e Keizer totaal van onze fondclub.
Jaren lang werden de duiven op nest gespeeld en sinds vorig jaar wordt alles op dubbel
weduwschap gespeeld, tot voor kort moesten bijvoorbeeld alle jaarlingen naar Bordeaux en
Narbonne, maar hierop is hij teruggekomen. Zeker op deze afstanden blijken deze vluchten
vaak een brug te ver en blijven er weinig duiven over om nog te kunnen selecteren. Nu
worden de jaarlingen eerst gespeeld op de dagfond vluchten van de afdeling om daarna nog
één fondvlucht te krijgen. Dit jaar zijn bijna alle jaarlingen naar Narbonne gegaan en een
tiental naar Cahors (mid) wat voor beide een zware test werd.
MARSEILLE MORNING is de blauw witpen doffer die voor Peter in 2012 de nationale
overwinning pakte op Marseille. Nu weer een topper in huis The NightFly heeft bij de ZLU
gewonnen de titel as duif Narbonne over 3 jaar.
Soorten daar doet Peter niet aan ze moeten snel naar huis dat is wat telt.

Eindstand Keizerkampioenschap ZLU vluchten van Fondclub de Marathonvliegers
1e
P. van Sintmaartensdijk
2e
Mevr. I. Roobol
3e
M. Muilwijk

Kampioen combi 1 Fondclub de Marathonvliegers.

Henk Verheij Hendrik Ido Ambacht
Henk, voorheen vele jaren met zoon Walter die nu zelfstandig vliegt, heeft zijn basisduiven
van Steketee, Saya, Jan Polder, wijlen Jaap den Haan, mevr. Roobol, topdoffer “Zoeffff”,
Asduif “Sari” (Arco van Vliet) en enkele nieuwe aanwinsten die hun kunsten nog moeten
gaan bewijzen zoals de taaie en onverwoestbare rakkers van de fam. Jellema.
Al jaren speelt Henk dubbel weduwschap gespeeld met 20 koppels waarvan bijna de helft
jaarling is. Dit aantal qua oude vliegduiven zal jaarlijks worden aangevuld met een 20-30
jongen, of eigenlijk zoals het Henk het noemt, systeem “chaos”. Zo worden rond de
kerstdagen alle duiven gekoppeld en uit de beste kweek- en vliegduiven wordt er een ronde
gekweekt. De jaarlingen brengen zoveel mogelijk de jongen groot, de beste duiven worden
daarna over gekoppeld en brengen zelf de 2e ronde jongen groot.
Na de kweek, dit is zo vanaf half februari worden de duiven gescheiden en komen wekelijks
een dag bij elkaar waardoor de duiven goed gepaard blijven met de eigen partner. Wekelijks
gaan de duiven met de club mee en duiven die thuisblijven worden zelf weggebracht en dit
is meestal tot bij de Belgische grens bij Meer. En ook met tonen is hij vrij gemakkelijk, tussen
de middag de tussendeur open en de chaos is compleet als het ware.

Eindstand Combi 1 van Fondclub de Marathonvliegers
1e
H.P. Verheij
2e
A & B den Toom
3e
Ineke van der Rhee

Kampioen combi 2 Fondclub de Marathonvliegers.

Arjan Nederveen Hardinxveld Giessendam
De eindstand van combi 2 ging over twee vluchten helaas dus zonder de vlucht Albi, deze is
zoals bekend niet door gegaan vanwege de code ROOD. De winnaar Arjan Nederveen
woont in het sterke fond dorp Hardinxveld Giessendam. Hier woont onder andere broer Kor
Nederveen maar ook onze keizer kampioen Kees Muilwijk.
In 2013 won Arjan met de nest duivin Mirjam de vlucht Cahors en de 3e plek in SECTOR 2.
Hier wordt alles gespeeld op nest hele koppels gaan mee op aanraden van broer Kor wordt
er na jaren weduwschap nu op het nest gespeeld. Het pakt bijzonder goed uit, wat ook
bijzonder goed lukt is een ploegje late jongen van de beste vliegers kweken om deze
vervolgens na een gedegen opleiding klaar te maken voor de laatste middag lossing, dit jaar
Cahors. Ook nu weer was zijn eerste eentje van deze late jongen. Kweken doet Arjan
samen met zijn broer ze hebben samen een kweekhok. Hierin zitten beste duiven via First
Price Pigeons en natuurlijk wisselen ze uit elkaars beste vliegduiven jongen uit.
Een mooie eindklassering dit jaar voor Arjan in de NPO Nationale Hokkampioenen
Overnachtfond de 9e plek!
Komende jaren zal er meer worden mee gedaan met de ZLU vluchten hoelang nog op de
huidige stek is nog niet zeker want er zijn plannen om een nieuw stekkie te gaan bewonen
en uiteraard wel in dit fond dorp Hardinxveld Giessendam.

Eindstand Combi 2 van Fondclub de Marathonvliegers
1e
J. Nederveen
2e
P. Vreeling
3e
Tom van Zwienen

Overzicht gewonnen prijzen
AGEN: D.D. 06 juni 2014
1e prijs H. Slagt
2e prijs T.A. Streefkerk
3e prijs Jac. v.d. Wal
10e prijs Comb. van Wingerden
25e prijs Tom van Zwienen
50e prijs Comb. van Wingerden
75e prijs H. Metselaar
100e prijs P. v.d. Boogaard
125e prijs M. Muilwijk
150e prijs J. Bol
175e prijs Corne Mets

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

SINT VINCENT D.D. 13 juni 2014
1e prijs K. Cluistra
2e prijs C. Vermey
3e prijs Arco van Vliet
10e prijs Tom van Zwienen
25e prijs P.J. Westerlaken
50e prijs P. Vreeling
75e prijs P. Vreeling
100e prijs Comb J. & G. Toor
125e prijs J. van Vliet & Zn.
150e prijs Fam. Toom

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

PAU ZLU D.D. 20 juni 2014
1e prijs Ineke van der Rhee
2e prijs P.J. Westerlaken
3e prijs Mevr. I. Roobol
10e prijs D. van Hofwegen
25e prijs J. Bol

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

CAHORS D.D. 20 juni 2014
1e prijs Fam. Toom
2e prijs P. v.d. Merwe
3e prijs M. Muilwijk
10e prijs J. Bol
25e prijs C.A. van Oudshoorn
50e prijs C.A. van Oudshoorn
75e prijs H. de Jong
100e prijs Corne Mets
125e prijs Comb. Bravenboer
150e prijs C. v/d Graaf
175e prijs C. Polfliet
200e prijs Hoed/Wijngaarden

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

AGEN ZLU D.D. 27 juni 2014
1e prijs Tim Hage
2e prijs Gebr. Kool
3e prijs P. Sintmaartensdijk
10e prijs Tim Hage
25e prijs Mevr. I. Roobol

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

50e prijs Henry Visser
75e prijs Peter Verburg
100e prijs W. Verheij
125e prijs H. de Jong

12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

BARCELONA ZLU D.D. 05 juli 2014
1e prijs Rik Ros
45 euro + Foto
2e prijs Arco van Vliet
35 euro
3e prijs Ger de Wit
25 euro
10e prijs M. Muilwijk
12 euro
25e prijs Comb. de Jong
12 euro
50e prijs Ger de Wit
12 euro
TARBES D.D. 12 juli 2014
1e prijs Tim Hage
2e prijs D. van Hofwegen
3e prijs Tom van Zwienen
10e prijs K. Nederveen
25e prijs M. Muilwijk
50e prijs A. Schouten
75e prijs H. Gerritsen
100e prijs W. Mudde
125e prijs Fam. v.d. Berg

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

SINT VINCENT ZLU D.D. 12 juli 2014
1e prijs Gebr. Kool
45 euro + Foto
2e prijs P. Sintmaartensdijk
35 euro
3e prijs H.P. Verheij
25 euro
10e prijs Fam. Toom
12 euro
25e prijs H. de Jong
12 euro
50e prijs Comb. de Bruijn
12 euro
MARSEILLE ZLU D.D. 18 juli 2014
1e prijs Martin Wijtman
45 euro + Foto
2e prijs M. Muilwijk
35 euro
3e prijs M. Ponsen
25 euro
10e prijs M. Muilwijk
12 euro
25e prijs Hoed/Wijngaarden
12 euro
CAHORS D.D. 26 juli 2014
1e prijs K. Nederveen
2e prijs W van der Zwalm
3e prijs K. Nederveen
10e prijs A. Scheurwater & Zn
25e prijs Fam. v.d. Berg
50e prijs v/d Heuvel-v Helden
75e prijs Tim Hage
100e prijs Fam. v.d. Berg
125e prijs M. Vonk
150e prijs A. Scheurwater & Zn
175e prijs M. Ponsen
200e prijs H. Metselaar
225e prijs Fam. Toom
250e prijs H van Zuijlen
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

300e prijs J.K. Ouwerkerk
325e prijs Gebr. Kool
350e prijs P. Sintmaartensdijk

12 euro
12 euro
12 euro

NARBONNE D.D. 26 juli 2014
1e prijs J. Bol
2e prijs H. de Jong
3e prijs P. Sintmaartensdijk
10e prijs Tim Hage
25e prijs D. van Hofwegen
50e prijs M.C. de Bie
75e prijs D. van Hofwegen

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

PERPIGNAN D.D. 01 augustus 2014
1e prijs Wim Seton Jr.
45 euro + Foto
2e prijs P. Sintmaartensdijk
35 euro
3e prijs Fam. Toom
25 euro
10e prijs M. Muilwijk
12 euro
25e prijs M. Muilwijk
12 euro
50e prijs Comb. van Wingerden
12 euro
75e prijs Hoed/Wijngaarden
12 euro
Eindstand Combi 1 van Fondclub de Marathonvliegers
1 17380132 H.P. Verheij
Winnaar Laptop
2 17639138 A & B den Toom
Winnaar Tablet
3 17381359 Ineke van der Rhee
Winnaar Weerstation
Eindstand Combi 2 van Fondclub de Marathonvliegers
1 17350795 J. Nederveen
Winnaar Laptop
2 17140310 P. Vreeling
Winnaar Tablet
3 16070820 Tom van Zwienen
Winnaar Weerstation
Eindstand Combi 3 van Fondclub de Marathonvliegers
1 17350808 M. Muilwijk
Winnaar Laptop
2 17701581 Mevr. I. Roobol
Winnaar Tablet
3 17140522 Martin Wijtman
Winnaar Weerstation
Foto vluchtwinnaars
Agen 6 juni
Sint Vincent13 juni
Pau 20 juni
Cahors 20 juni
Agen ZLU 27 juni
Barcelona 5 juli
Tarbes 12 juli
Sint Vincent ZLU 12 juli
Marseille 18 juli
Cahors 26 juli
Narbonne 26 juli
Perpignan 1 augustus

H. Slagt
K. Cluistra
Ineke van der Rhee
Fam. Toom
Tim Hage
Rik Ros
Tim Hage
Gebr. Kool
Martin Wijtman
K. Nederveen
J. Bol
Wim Seton jr.

Zak duivenvoer snelste 1e getekende per vlucht.
Agen 6 juni
v/d Heuvel-v Helden
Sint Vincent 13 juni
K. Cluistra
Pau 20 juni
Ineke van der Rhee
Cahors 20 juni
J. Nederveen
Agen ZLU 27 juni
Tim Hage
Barcelona 5 juli
Arco van Vliet
Tarbes 12 juli
Herman van Kats
Sint Vincent ZLU 12 juli
Jan & Frank Hage
Marseille 18 juli
M. Ponsen
Cahors 26 juli
K. Nederveen
Narbonne 26 juli
J. Bol
Perpignan 1 augustus
J. Bol
Luxe verrassingsprijs t.w.v. 45 euro per vlucht
Agen 6 juni
C. Vos
Sint Vincent13 juni
J. Bol
Pau 20 juni
P.J. Westerlaken
Cahors 20 juni
Fam. v.d. Berg
Agen ZLU 27 juni
Comb. de Bruijn
Barcelona 5 juli
H van Zuijlen
Tarbes 12 juli
G. Dwarswaard
Sint Vincent ZLU 12 juli
J.W. Looren de Jong
Marseille 18 juli
P. v.d. Boogaard
Cahors 26 juli
Gebr. Ligtvoet
Narbonne 26 juli
Comb. de Bruijn
Perpignan 1 augustus
Henry Visser
Verrassingsprijs laatste prijsduif per vlucht
Agen 6 juni
Cor van der Linden
Sint Vincent13 juni
R. v/d Bijl
Pau 20 juni
D. van Hofwegen
Cahors 20 juni
Cor van der Linden
Agen ZLU 27 juni
M. Muilwijk
Barcelona 5 juli
Gebr. Bras
Tarbes 12 juli
P.A. de Bruyn
Sint Vincent ZLU 12 juli
Arno Buijs
Marseille 18 juli
Henry Visser
Cahors 26 juli
Comb. van Wingerden
Narbonne 26 juli
Leo Ponsen
Perpignan 1 augustus
Bob Jansen
NIET VERGETEN:
PRIJSUITREIKING op zaterdag 14 FEBRUARI 2015
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

