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SCHROEVEN-HERMANS
1e EN 2e NATIONALE ASDUIF KLEINE HAFO OUDE

M

Molenstede – Molenstede is gelegen in het noordoosten van de provincie VlaamsBrabant op de scheidingslĳn van de Zuiderkempen en het Hageland. Het is een deel
gemeente van Diest en het is er rustig wonen in de buurt van een kleine stad. Dat is ook
de reden waarom Eddy hier in 1993 is komen wonen.
Schroeven-Hermans staat voor de combinatie Eddy Schroeven en echtgenote Marleen
Hermans. Er wordt voornamelĳk kleine halve
fond gespeeld en het seizoen 2021 was een
meevaller van formaat. Een knap seizoen dat
bekroond werd met de titel van 1e en 2e Nationale Asduif KBDB Kleine Halve Fond oude
duiven. Meer nog want zĳ hadden ook nog 7e
en 28e Nat. Asduif Kleine Halve Fond oude
duiven.

Perfecte stamopbouw
Vader Leon Schroeven was duivenmelker
en op naam van Schroeven en Zoon werd
er op de snelheid gespeeld. Zĳ speelden zo
hard dat ze op de meeste plaatsen niet meer
welkom waren. Ze mochten alleen nog in
Waanrode inkorven en werden daar dan ook
verschillende jaren algemeen kampioen.
De basis van de kolonie werd gevormd met
duiven van Maurits Voets, Kessel en Gommaar Verbruggen, Kaggevinne verkregen
via Sylvain Cels, Molenstede. Sylvain leerde
Eddy de knepen van het vak en jaar na jaar
ging het beter op de snelheidswedstrĳden.
In 1998 is Eddy op de huidige locatie met
duiven begonnen maar ondertussen hielp hĳ
nog mee op het hok van vader. Vader stopte
met duiven in 2004 maar bĳ hem werden er
nog jongen gekweekt en die kwamen naar
Eddy. De eerste successen werden ook behaald met de duiven van Sylvain Cels. Er werd

ook op de snelheid gespeeld en met succes
mag gezegd worden.
In 2007-2008 werd de overstap gemaakt naar
de kleine halve fond. Vanaf 2008 werd er ook
met oude en jaarse duivinnen gespeeld op
de kleine hafo. Dat jaar werd de stamvader
gehaald bĳ Walter Grieten, Tessenderlo en
die luisterde naar de naam “Zwarte Walter”.
“Miss Orléans” was een heel goede duif en
zĳ vloog drie minuten los op een loodzware
Orléans tegen 1100 à 1200 duiven. De week
nadien was er opnieuw een loodzware Pithiviers en Walter Grieten won met minuten
vooruit de eerste prĳs en pakte Eddy 10 minuten voor. ’s Avonds belde Eddy naar Walter
Grieten om hem te feliciteren en bestelde een
koppel eieren uit de ouders van de winnende
duif. En uit een van die eieren werd de stamvader geboren! De nakweek van de “Zwarte
Walter” werd met duiven van de eigen stam
gekruist. De combinatie “Zwarte Walter” x de
Orléanslĳn zette met “Grietje”, “De Felle” en
“Dubbele Witpen” meteen drie toppers op de
wereld. Dit waren duiven die fantastisch presteerden van 100 km tot 400 km. Deze bloedlĳn zit nu nog in 80 procent van alle duiven.
In 2009 kocht Eddy bĳ Luc Daans, Begĳnendĳk zes duiven waar hĳ fantastisch mee gelukt is. Deze inbreng bracht meer uithouding
in de duiven.
Eddy speelde zeer goed in “Het Tienverbond”
en was alle jaren bĳ de kampioenen.

De tandem Schroeven-Hermans lukte met 1e en 2e Nationale Asduif Kleine Hafo Oude een
fantastische dubbelslag.
In 2010 werden er enkele duiven gehaald bĳ
Remy Speltdoorn, Winksele om de stam te
versterken en nog meer uithouding te geven.
Ook dat was beslist een meevaller.

In 2010 kocht hĳ bĳ Kristiaan Hennes een duif
“Den Dirk” 095/10 waar hĳ heel goed mee
gelukt is.
Lees verder blz. 8 en 9.

BERNARD BROUWER

UNION ANTWERPEN

1e Nat. Kampioen Marathon aangewezen NPO

huldigde kampioenen 2020 en 2021

Bernard en Petra Brouwer hebben in 2021 volop van de prestaties van hun fondkleppers
kunnen genieten.
Breda – Als er in Nederland een liefhebber
is die met verwondering in positieve zin terugkĳkt op het afgelopen vliegseizoen dan
is het wel Bernard Brouwer uit Breda. Natuurlĳk was hĳ in 2019 en 2020 al een pure
uitblinker op de middaglossingen en had
hĳ zich bĳ de absolute top van zĳn afdeling
Brabant 2000 weten te nestelen. Maar kon
het nog beter? Of nog meer vroege duiven
op verschillende vluchten?
Natuurlĳk is het streven van elke liefhebber
om ‘beter’ te worden maar dat is vanzelf-

sprekend een makkelĳkere opgave als men
nog maar ‘gewoontjes’ presteert dan als
men tot de besten behoort. Het seizoen
2021 was voor Bernard Brouwer zeker speciaal en spectaculair door het ﬁkse aantal
duiven dat hĳ in de neutralisatietĳd wist te
klokken terwĳl hem dat voordien nog nooit
overkomen was! Nu was de afsluitende Libourne (i.p.v. Bergerac) wel een vlucht met
een ongekend hoog aantal duiven dat in de
neutralisatietĳd werd geklokt.
Lees verder blz. 14 en 15.

Koning Union Antwerpen 2021 : Eric en Greet Berckmoes (spelend als Nicole De WeerdEric Berckmoes) ontvingen de trofee als Koning Union Antwerpen 2021, Ludo Aerts werd 2e.
Afgelopen zondag vond, na een onderbreking van één jaar, in “De Populier” in Zandhoven de jaarlĳkse kampioenenviering van
Union Antwerpen plaats.
De dag begon met een receptie en een
aperitief en werd voortgezet met een smakelĳk buffet. Daarna huldigde spreekstalmeester Rob Belmans in vlot tempo alle
kampioenen. Eerst was het de beurt aan
de kampioenen van 2020 met André Roodhooft als koning, daarna volgden de kam-

pioenen van 2021 waar de Brabançonne
klonk voor de nieuwe koning (en koningin)
De Weerd-Berckmoes !
Hierna bracht Freddy De Prins op kundige
wĳze de geschonken bonnen/duiven aan
de man en na nog de overhandiging van
de gratis prĳzen (van twee seizoenen) kon
iedereen tegen het vallen van de avond voldaan weer huiswaarts keren.
Lees verder blz. 10 en 11.
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BERNARD
BROUWER
Vervolg van blz. 1
Van de 32.364 duiven over heel Nederland
werden (zeker) zo’n 1200 duiven in de neutralisatietĳd geklokt. Bernard begon op deze
Libourne met de prĳzen 8 en 9 in de sector
zuid tegen 11.632 duiven. Dat duo werd om
00.26.02 en 00.26.35 geklokt. De tweede duif
won drie weken daarvoor de 3e nationaal Dax
in de sector zuid van 5612 duiven aan 1197
m.p.m. en dus met heel ander weer. Met deze
twee pure kopprĳzen behoort deze weduwnaar tot de absolute top van Nederland met
twee prĳzen en met de prĳs van St. Vincent
erbĳ staat hĳ ook in de top van Nederland met
drie prĳzen. Een andere grote verrassing was
Barcelona. Nog nooit eerder had Bernard aan
deze Spanje-vlucht deelgenomen en uiteindelĳk ging hĳ met één duif naar het inkorﬂokaal
in Werkendam. Wat zou dat worden? Zou een
goede prĳs erin zitten? De eerste duiven waren
in Nederland gemeld toen Bernard besloot
om even bĳ buurtgenoot en collega-liefhebber
John Mouwen aan te wippen. En daar kreeg
hĳ op zĳn telefoon plots de melding dat er van
Barcelona geklokt was. De tĳd was 8.57 uur.
De 3e duif in Noord-Brabant, de 21e prĳs nationaal en 86e prĳs internationaal. Liefhebbers
met 20, 30 of meer duiven mee voor zitten
dat acht men vooraf toch niet echt mogelĳk! Zeker als men één duif ‘uitprobeert’ en
men de eigen duiven nog nooit op die vlucht
gespeeld heeft. Gelukkig blĳkt in de praktĳk
veel mogelĳk maar het blĳven natuurlĳk wel
uitzonderingen. De grootste kers op de taart
na de vlucht Libourne was natuurlĳk de (eind)
stand van het nationaal kampioenschap op
de marathon. Dat kampioenschap kent sinds
2014 twee klassementen en wel een aangewezen en een onaangewezen tak. Aangewezen
tellen per vlucht de punten van twee van de
drie getekenden. Onaangewezen worden per
vlucht de punten van alle prĳsduiven gedeeld
door het aantal ingekorfde duiven (minimum 5
duiven). En aangewezen blĳkt Bernard Brouwer de beste papieren van heel Nederland te
hebben en de titel ‘nationaal kampioen’ voor
zich op te eisen. Trouwens in 2020 werd hĳ al
9e aangewezen en 21e onaangewezen bĳ het
nationale kampioenschap. En denk niet te licht
over zo’n nationaal kampioenschap want als
we naar de top-20 op Compuclub kĳken (groter
is de eindstand niet!) dan zien we dat geen andere liefhebber dan Bernard Brouwer het jaar
ervoor ook bĳ de beste 30 liefhebbers van het
land stond. En 20 liefhebbers geklasseerd met
11 afdelingen is wel heel karig en nog niet twee
liefhebbers gemiddeld per afdeling.

Bernard en Petra
Bernard en zĳn vrouw Petra wonen sinds
1990 op hun huidige adres in de Koekoekstraat. Daarvoor waren ze in de Pelmolenstraat woonachtig alwaar ook een 8-tal jaren
met duiven werd gespeeld. Met zĳn leeftĳd
van 61 jaar heeft Bernard dus al een lange
duivensportgeschiedenis achter zich. Op het
ouderlĳk adres in de wĳk Heuvelkwartier was

vader Huub Brouwer actief in de duivensport
en daar is het ook voor Bernard begonnen. In
de eigen CC Breda doet Bernard intussen ook
al heel veel jaren bestuurlĳk werk en al lange
tĳd is hĳ secretaris van de eigen club. Helaas
moeten we vaststellen dat in de Bredase wĳken
de actieve liefhebbers met een lampje gezocht
moeten worden. In alle wĳken en hoeken nog
maar een paar of wat meer en zo ook in de
wĳk alwaar Bernard en Petra wonen. Vroeger
woonden daar zeker in zĳn hoek een dikke
tien liefhebbers en zag men duiven bĳ elkaar
‘vallen’. Die wĳk heet ‘Belcrum’ en wordt ook
wel ‘de Polder’ genoemd. De wĳk ligt even
noordelĳk van het centrum van Breda en begint noordelĳk van het station en de spoorlĳn.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw werd hier
begonnen met de bouw van woonhuizen. In
de nabĳe omgeving is altĳd veel industrie geweest zoals de Kwatta, Etna, HKI (Hollandse
Kunstzĳde Industrie), de suikerfabriek (CSM),
bierbrouwer De Drie Hoeﬁjzers, Hero, de Faam
en Lonka. Ook een grote veiling heeft lang aan
de rand van de wĳk en aan de haven gelegen.
Vroeger toen ik met mĳn ouders op bezoek
ging bĳ een tante in de Pauwstraat (veel straten
zĳn er naar vogels vernoemd) was er in het najaar bĳ de campagne op de suikerfabriek altĳd
die aparte zoetige lucht te ruiken als de wind
ongunstig stond. De naam ‘de Polder’ zal gegeven zĳn omdat het gebied wat lager ligt dan
het zuidelĳke gebied van Breda. Enige jaren
nadat Bernard en Petra in de Koekoekstraat
waren neergestreken, vond er een verbouwing
plaats waarbĳ achter de woning een nieuwe
keuken en badkamer werd aangebouwd. Daardoor bleef er op de achterplaats minder ruimte voor de duivenverblĳven over. Er werd toen
besloten om het hogerop te gaan zoeken en
een hok met twee afdelingen op de schuur te
plaatsen. En zo ontstond de huidige situatie
met een hoog hok voor de weduwnaars. Er
onder plaats voor de kwekers en de weduwduivinnen en een tuinhok voor acht nestkoppels
en de jonge duiven. Het seizoen 2021 werd
begonnen met 31 weduwnaars waaronder ook
de jaarlingen en van de acht nestkoppels werden 7 duivinnen en 8 doffers gespeeld. Met
de weduwduivinnen wordt niet gespeeld en
die mogen geregeld in het weekeinde even
los als hun wederhelften op een vlucht mee
zĳn. In 2021 zĳn de vĳf middaglossingen van
de afdeling gespeeld plus de ZLU-vluchten
Agen jaarlingen, Barcelona en Narbonne. Het
fondseizoen begon met St. Vincent en daarop
werden 11 doffers gekorfd en 5 prĳzen gewonnen. De vlucht was een beetje een tegenvaller
omdat niet echt aan de kop werd begonnen en
dat was in 2019 en 2020 wel het geval en in
2019 zelfs met de 1e prĳs van de eigen afdeling
en de 12e prĳs nationaal. Bovendien werd voor
de aangewezen kampioenschappen niet goed
gepakt met de 3e-getekende als 1e duif terwĳl
de 2e-getekende een late prĳs scoorde. Op de
vier volgende middaglossingen werden 2 van
de 3 getekenden wel knap op tĳd gepakt en
daardoor het nationale aangewezen hokkampioenschap gewonnen.

Bernard met zijn ‘Bonte’ van 2017. En zo wenst hij aan te geven dat alles boven zijn twee vingers
bij een duif belangrijker is dan onder zijn twee vingers. In het koppie moet het goed zitten!

Nachtvliegers
Toen op St. Vincent minder vroeg werd begonnen had Bernard direct de gedachte dat de
oorzaak wellicht het verduisteren van de vliegduiven zou kunnen zĳn. Voor de eerste keer
werden ze tot drie weken voor St. Vincent verduisterd en dat werd gedaan nadat in 2020 op
de laatste middaglossing alle drie getekende
duiven misten en de oorzaak zag Bernard in rui
van de pennen die al te ver was op dat moment.
De volgende middaglossing was Bordeaux en
toen werden Bernard en Petra totaal verrast
door de komst van de eerste duif. Ze lagen
lekker te slapen terwĳl Bernard wel zĳn telefoon
regelmatig ‘geluiden’ hoorde maakte maar hĳ
dacht dat ‘onschuldige’ berichten binnenkwamen. Daartussen zat ook de melding van een
eigen duif die om 2.25 uur geklokt was. Ook
de melding van een clubgenoot die om 2.21
uur klokte en een appje van een Bredase liefhebber die Bernard feliciteerde met de vroege
duif. Toen Bernard al die berichten uiteindelĳk
bekeek spoedde hĳ zich begrĳpelĳk naar beneden en naar de hokken. In de neutralisatietĳd
klokte hĳ om 3.36 en 4.27 uur nog twee vroege
duiven en dat waren de 3e en 2e duif van de
lĳst. Met 18 mee werden totaal 9 prĳsduiven
geklokt en in de eigen afdeling had men het
snelst drie prĳsduiven met 11, 21 en 36 tegen

2307 duiven. De derde vlucht was Agen (2-7)
en daarop werden 20 duiven gekorfd en 12 prĳzen gescoord. In de afdeling werd de 6e duif
aan prĳs 101 tegen 1645 duiven gepakt terwĳl
met prĳs 27 werd begonnen. Opvallend was
het zeker dat twee duivinnen voorop kwamen
en de drie getekenden waren de 2e, 5e en 6e
duif. Een NPO-overwinning werd op de vierde
middaglossing Dax gescoord met de 1e prĳs
tegen 1369 duiven in de eigen afdeling en dat
leverde in de sector 1 prĳs 3 tegen 5612 duiven
op. Met 10 mee werden 5 prĳsduiven gescoord
en 2 van de 3 getekenden waren de 1e en 4e
duif en die tweede duif won in de afdeling prĳs
256. De vĳfde en laatste middaglossing was
Libourne en daarop werden weer nachtvliegers
verwacht. Bernard en Petra besloten zeker niet
te gaan slapen want een in de nacht vallende
duif wensten ze niet meer te missen. Bernard
lag op de buitenbank een klein dutje te toen
en alle lichten in de kooien waren ingeschakeld
toen Petra plots een duif op de schutting zag
vallen. Bernard veerde na haar roep op en liep
op de duif af die daarvan schrok en opvloog.
In de gangpad ging Bernard de duif zoeken en
gelukkig vloog hĳ daar weer snel op en landde op het hok en de spoetnik. Terwĳl Bernard
het hok inging om de doffer te ‘aanschouwen’,
meldde Petra van beneden dat er nog een duif

NL18-3800911 “De Porsche”
10e Nat. Asduif marathon NPO 2021
3e Nat. S1 Dax ’21
5612 d.
1e NPO
1369 d.
6e Nat.
11.124 d.
9e Nat. S1 Libourne ’21
11.632 d.
49e Nat.
32.404 d.
408e Nat. S1 St. Vincent ’21
5290 d.
224e Nat. S1 Bergerac ’20
8987 d.
78e NPO
2496 d.
Broer van “Warrior”
en “Night Queen”.

NL17-3713338 “De Barca”
21e Nat. Barcelona ’21
4838 d.
84e Nat. S1 Bergerac ’20 4194 d.

V : NL13-3351052 “The New Warrior”
Arjan Beens
Vader “Porsche”, “Warrior” en “Nightqueen”
Grootvader 17-338 “Barca”

Vader : 15-438 “Broer Porsche”
Broer “Porsche”, “Warrior” en “Night
Queen”
Zoon van “The New Warrior” (Arjan Beens)
x “Miss Orhan 047” (Arjan Beens)

Moeder : 15-449 “449”
Zus “450”, 27e Nat. Asduif marathon NPO
2019
Dochter van 13-041 “The New Schift”
(Arjan Beens uit “084” x “104”) x 13-048
“Miss Orhan 048” (Arjan Beens en nestzus
“Miss Orhan 047”)

M : NL13-3351047 “Miss Orhan 047”
Arjan Beens
Moeder “Porsche”, “Warrior” en “Nightqueen”
Grootmoeder 17-338 “Barca”

{
{

G.V. : NLNL08-2075709 “The Great Warrior”
13e NPO Perigueux 6330 d., 118e N.U. Cahors
7187 d., 263e N.U. Brive 18.264 d., 419e Nat.
Marseille 3680 d., 673e Nat. S3 Cahors 11.054 d.
Zoon van “Drie Achtjes” (Gebr. Hagens, kleinzoon
“Sarina”) x “Dochter Jander” (FPP uit 1e Nat. Dax
H&A Kivit)
G.M. : NL05-2206679 “Johanna”
2e Nat. S3 St. Vincent 5682 d., 62e Nat. S3 Montauban 5293 d., 229e NPO Brive 6857 d., 451e
Nat. S3 Bergerac 15.490 d.
Dochter van “205” (J.C. Heutink)
x “De St. Vincent (J.C. Heutink)
G.V. : NL10-1183758 “Inteelt Orhan 758”
Vader 10e Nat. ZLU Bordeaux 2013
Vader “Blue”, 23e Nat.Pau 3019 d., 26e Nat.
Marseille 4899 d. en 157e Nat. Perpignan 4978 d.
Wim Derksen uit “Inteelt Orhan 1” (Gebr. Brugemann) x “695”
G.M. : NL11-1773106 “Klein Favorietje”
Dirk Hofwegen
Inteelt “Favorietje” en dochter “Super drie 888”
(vader “Pukkel” en “Asduif”) x “Dofa 6” (won 6
op 6).

DE DUIF - Nr. 43 - blz. 15
geklokt was. Verrast kwam Bernard naar buiten
en zag de ‘Porsche’ in de spoetnik zitten. Dit
duo wint in de afdeling de prĳzen 4 en 5 tegen
3188 duiven en in de sector zuid de prĳzen 8
en 9 tegen 11.632 duiven. Later die nacht en
wel om 2.53 uur werd de derde nachtvlieger
geklokt en deze ‘908’ van 2019 is de nestbroer
van de tweede duif en wel de ‘911’ alias ‘de
Porsche’ die als tweede duif arriveerde en de
nestbroers vertrokken als 1e en 2e duif van
de lĳst. Met de nummers ‘908’ en ‘911’ lĳken
het geen nestbroers maar de ‘911’ verloor na
net geringd te zĳn die ring en moest toen een
andere ring om krĳgen. Op Libourne korfde
Berard 21 duiven en totaal 12 stuks wisten te
uitslag te halen. Een vierde nachtvlieger hadden ze die nacht en wel van Narbonne waarop
de eerste duif om 3.37 uur werd geklokt en op
die ZLU-vlucht scoorden ze 3 prĳzen met 14
duiven mee.
In 2019 nam Bernard voor de eerste keer aan
een ZLU-vlucht deel en wel Agen jaarlingen.
Ook in 2020 en in 2021 werd die vlucht gespeeld. In 2019 pakte hĳ er 2 van de 5 in de
prĳzen en die twee zĳn de laatste twee jaar
beste prĳsvliegers op de middaglossingen. De
ene was in 2021 de 1e duif van St. Vincent en
de ander de 4e duif op Libourne. In 2020 was
Agen jaarlingen nog beter met 3 van de 4 in de
prĳzen en twee knap op tĳd en tevens de 4e
serie 3. In 2021 gingen 6 jaarlingen naar Agen
en drie stuks haalden de uitslag.

Nieuw hok
Eind 2007 besloot Bernard zĳn hoge hok te
vervangen. Bĳ een hokkenbouwer werd een
fraai hok met ‘Buitenhuis-erkers’ besteld en in
Breda geplaatst. En voor het oog was het een
hele verbetering. In 2008 werd voor het eerste
jaar vanaf dit hok gevlogen en dat bleek geen
meevaller. Terwĳl in 2007 in de CC Breda nog
12 keer de 1e prĳs van Duffel tot en met de
dagfond werd gepakt was dat in 2008 veel minder en er werden zelfs bewezen goede duiven
verspeeld. En de prestaties gingen vanaf toen
zienderogen achteruit. Het duurde enige tĳd
maar eind 2017 werd besloten het hok aan te
pakken. Het dak werd volledig geïsoleerd met
5 cm dikke isolatieplaten en een ruimte van 4
cm tussen de pannen en de isolatieplaten om
hier een luchtstroom toe te laten. In de nok van
het dak werd 15 cm zonder isolatie gelaten.
De ramen werden zomer en winter licht open
gelaten met windbreekgaas erachter. Voor de
luchtinlaat onder de ramen kwam een plank
om geen directe wind op de bakken te hebben.
En het plafond voor de bakken werd licht oplopend gemaakt om de lucht beter naar boven
af te voeren. En of de duvel ermee speelde, de
duiven toonde al gelĳk zich met de veranderingen beter te voelen. Op een hoktentoonstelling
vond de ‘keurder’ al gelĳk dat de twee ploegen
van Bernard en Petra opvallend strak en gezond waren. En de prestaties van de fondduiven zĳn vanaf 2018 opvallend beter geworden.

Fondduiven
In 2010 zĳn de programmaduiven grotendeels
weggedaan en zĳn er fondduiven gekomen. En
de eerste ‘injectie’ waren 25 eieren die in 2010
bĳ Arjan Beens werden gehaald. Arjan Beens
was in die jaren de absolute top van Nederland
en het liefst speelde en speelt hĳ zĳn duiven
op eieren en die komen na inkorven voor een
fondvlucht ‘beschikbaar’ en daar zĳn de nodige
liefhebbers heel goed mee geweest. Van die
25 eieren had Bernard in 2011 nog 22 jaarlin-

gen zitten en die werden allemaal op Bordeaux
gespeeld en dat werd een hele zware vlucht.
Maar liefst 16 stuks raakte hĳ kwĳt en dat was
een zware tegenvaller. Ze werden gekorfd met
de gedachte ‘ze moeten het maar kunnen’ en
laten zien wat ze in huis hebben. De eerste duif
op die vlucht was ‘Brian’ en in 2012, 2013 en
2014 scoorde hĳ een reeks knappe prĳzen. Na
het seizoen 2014 werd hĳ gestopt en op de
kweek gezet omdat zĳn moeder ‘Dinie’ in 2014
bĳ Arjan nationaal Perpignan wist te winnen! De
vader van ‘Brian’ is de gekende ‘Mr. Beautiful’
van Arjan. Achteraf vindt Bernard het dom van
zichzelf dat hĳ ‘Brian’ een reeks van jaren met
dezelfde duivin op zĳn kweekhok heeft gehouden zonder hem van partner te laten wisselen.
In 2013 kon een tweede keer in Genemuiden
uit de Beensbron worden geput. En dit keer
had Bernard het plan opgevat om die duiven
grotendeels voor de kweek te behouden. Met
deze ploeg jongen kwam er een grote kink
in de kabel toen ze bĳ het net buiten komen
ergens enorm van schrokken en er veel kwĳt
leken te zĳn. Bernard dacht op dat moment:
“Daar gaan we weer!” Gelukkig werden er 8
stuks opgegeven en die werden door Sjefke
Franken uit Prinsenbeek overal in het land opgehaald en dat tot en met Groningen toe. Van
die jongen liet Bernard een paar helemaal niet
meer los en die gingen direct de kweekren in.
En er werden jongen opgehaald die later een
belangrĳke rol in de kweek gingen spelen. Een
belangrĳk kweekpaar werd zo de ‘New Warrior’
van 2013 en ‘Miss Orhan 047’ ook van 2013. Zĳ
zĳn de ouders van de twee goede nestbroers
van 2018 waaronder ‘Porsche’ maar ook van
de ‘932’ en de ‘Night Queen’ die twee keer van
Bordeaux in de nacht werd geklokt. Een ander
koppel dat uit twee Beensduiven van 2013
bestaat, zĳn de ‘New Schift’ en ‘Miss Orhan
048’. Zĳ zĳn de ouders van de ‘450’ van 2015
en de duivin ‘977’ van 2018. In 2014 haalde
Bernard ook nog een aantal jongen bĳ Arjan
Beens voordat hĳ totaal ging verkopen. Uit die
duiven heeft hĳ ook al goed gekweekt en zo
komt de ‘Little Hero’ en Miss Bordeaux’ uit de
‘New Hero’ van 2014. En de nestbroer van de
laatste is weer de vader van de ‘Bonte’ die in
2019 de 1e NPO St. Vincent vloog. De moeder
van de ‘Bonte’’ is een duivin van 2016 van de
gebr. Verwaaĳen uit Deest en wel uit hun 2e
nationale duifkampioen marathon. Ook uit kinderen van de kweekkoppels heeft Bernard al
met succes kunnen kweken en zo stamt ‘Miss
Bordeaux’ uit een broer van de ‘450’ en een
zus van ‘Little Hero’. De ‘Barca’ en wel de doffer met de 21e nationaal en voordien in 2021
prĳs van St. Vincent stamt zo uit een broer van
de ‘Porsche’ en de nestzus van de ‘450’. De
‘933’ van 2019 alias ‘Little Brian’ heeft weer
‘Brian’ (zoon van ‘Dinie’ van Arjan Beens) als
vader en zĳn moeder is een duivin van Cees
Nĳdeken uit Rĳssen. Ook duiven van om de
hoek weten bĳ Bernard en Petra te presteren
en dan hebben we het over duiven en soort van
John Mouwen die inderdaad om de hoek ook
de grote fond speelt. En over de jaren heeft
John al vaak vroege prĳzen op middaglossingen weten te winnen. In 2012 zat Bernard krap
in de (jonge) doffers en kon hĳ er een drietal bĳ
John uitzoeken. Twee daarvan wisten op de
grote fond best te presteren en de ‘123’ van
2012 zelfs jaren lang. In 2019 won hĳ met zĳn
zoon ‘523’ van 2016 de 2e serie 2 op nationaal St. Vincent. Ze wonnen de prĳzen 195 en
210 tegen 5451 duiven in de sector zuid. De
‘Bonte’ van 2017 was toen de eerste duif en
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vloog prĳs 12. Voornoemde ‘523’ vloog in 2019
knap 3 op 3 en werd daarmee 41e nationaal
duifkampioen. In 2020 won de ‘523’ ook twee
vroege prĳzen en in 2021 vertrok hĳ als 1e-getekende naar St. Vincent maar kwam te laat
en ziek van de vlucht terug. Hĳ had onderweg
verkeerd gedronken. In 2021 is hĳ daarna niet
meer gespeeld. Op St. Vincent miste dit jaar
ook een andere zoon van de ‘123’ van 2012
en wel de ‘923’ van 2018 en hĳ kwam van St.
Vincent gewond terug. Daarna won hĳ nog prĳs
van Dax en Libourne.

Spel
De vliegers en kwekers worden in Breda de
derde week van februari gekoppeld en de vliegers brengen minimaal 1 jong groot. Door de
jongen met de duivin er op tĳd af te nemen
wordt een tweede leg zoveel mogelĳk vermeden. Van de beste vliegers wordt wel graag een
tweede leg verkregen maar die eieren worden
zo snel mogelĳk verlegd. De nestduiven worden na de jongen zo snel mogelĳk gescheiden
en worden dan in de afdeling van de jongen
ondergebracht en mogen daar dagelĳks uitvliegen en worden vandaar ingespeeld. Op de
eerste fondvlucht worden ze dan op eieren van
10 tot 12 dagen gekorfd en de tweede vlucht
op jongen van 5 tot 6 dagen. In 2021 hadden
Bernard en Petra drie duivinnen die 3 op 3 op
de middaglossingen wisten te scoren. De vliegers krĳgen in het seizoen altĳd hetzelfde voer.
En wel de Koopmanmengeling van Beyers aangelengd met Gerry Plus van Versele Laga en de
laatste voerbeurten aangevuld met Energy Plus
van Versele. De nestduiven krĳgen altĳd volle
bak en om de twee dagen wordt het voerbakje
leeggegooid en ververst en het overblĳvende
krĳgen de weduwduivinnen en kwekers. Om
de andere dag krĳgen de duiven vers roodsteen/grit en Multimix van de Patagoon. En als
de fond begint op maandag Protein Plus van
Backs. Afgelopen winter heeft Bernard zĳn duiven weer laten behandelen tegen parathyfus en
wel met Parastop en een enting van Belgica-de
Weerd. Voor de marathonvluchten worden de
duiven behandeld voor de koppen. Geregeld
worden de duiven ter controle door Belgica-de
Weerd nagekeken en als er iets wordt vastgesteld dan worden daartegen opgetreden.
De twee hokken van Henk de Weerd zĳn ook
lid van de CC Breda en in 2021 was Team de
Weerd waarlĳk top op de programmavluchten
terwĳl onder de naam Marc de Weerd aan de
grote fond wordt deelgenomen aan de Rĳsbergseweg in Effen. Bernard stelt dat het voornaamste van een fondduif toch in het kopje
zit en daar kan niemand inkĳken. Om dat te
duiden pakte Bernard een duif en hield zĳn kop
tussen twee vingers en zei:”Alles wat er onderhangt is niet belangrĳk, het belangrĳkste zit in
het kopje. Het voornaamste van een fondduif
zit volgens hem dan ook niet in de ogen maar
tussen de ogen. Het type fondduif dat hĳ graag
ziet staat vroeg op de uitslag! Opvallend mag
genoemd worden dat de ‘Porsche’ de meest
schuwe duif van het hok is. Die laat zich op
weduwschap niet makkelĳk in zĳn bak pakken,
daarvoor moet eerst zĳn duivin er ook zitten.

Breda
Bernard Brouwer vroeg zich af hoe lang het
geleden was dat een Bredanaar nationaal
kampioen op de marathon (middaglossingen)
was geworden. Het wist dat dat George Rĳken
dat ooit was geworden en hĳ was indertĳd in
de Plataanstraat een ĳzersterke speler. En hĳ
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Zicht op de duivenverblijven in Breda. De
ruimte is beperkt maar dat staat sterk presteren niet in de weg.
werd nationaal kampioen in 1992 en dat is alweer 29 jaar geleden. Toentertĳd was er één
nationaal kampioen per discipline en de laatste
8 jaar zĳn dat er twee. C. van Helvoirt uit Haaren is over 2021 nationaal kampioen onaangewezen geworden en aangewezen staat hĳ op
plaats 3 en dat is een hele knappe prestatie.
In de CC Breda mag over de jaren ook Cees
Vergouwen een topper op de middaglossingen
genoemd worden. En de laatste vĳf jaar zĳn er
zelfs een aantal nationale overwinningen op
de marathon in Breda behaald. Frank Zwiers
verraste vriend en vĳand door St. Vincent en
Dax in 2016 in de sector zuid te winnen en het
waren ook twee keer de snelste duiven van de
hele lossing. Daarna is Frank naar Terheĳden
verhuisd alwaar hĳ ook al lid was. Wim Gielen
uit Breda is ook lid in Terheĳden en hĳ had in
2020 de snelste duif van nationaal St. Vincent
van heel het land terwĳl hĳ over alle vluchten
ook een echte uitblinker te noemen is. Echter
over 2021 is Bernard Brouwer de ware ‘primus
inter pares’ van de afdeling Brabant 2000. Hĳ
is van zĳn afdeling zowel aangewezen als onaangewezen 1e kampioen geworden. In 2020
werd Bernard 4e aangewezen en 3e onaangewezen. In 2019 was hĳ al eerder 1e onaangewezen kampioen en werd hĳ aangewezen
9e kampioen dat jaar. Wie deed beter over
de laatste drie jaar? Niemand in zĳn afdeling!
Toen in 2019 het 1e kampioenschap over de
afdeling werd behaald werd hĳ geconfronteerd
met een minder sympathieke opmerking van
een collega-liefhebber. Die persoon voegde
Bernard toe: ”Het zal wel een Keesje worden!”
Voor een buitenstaander natuurlĳk een onbegrĳpelĳke en onduidelĳke opmerking. Maar
met Keesje werd op een liefhebber geduid
die na een formidabel fondseizoen de jaren
daarna qua presteren ﬂink stapjes terug heeft
moeten zetten. En dat zou Bernard Brouwer na
2019 ook moeten gaan overkomen? Iemand
minder goed presteren in het vooruitzicht stellen is natuurlĳk bĳzonder onsympathiek maar
ook onzinnig om te voorspellen. De realiteit
bleek echter geheel anders uit te vallen. De
jaren 2020 en 2021 zĳn zelfs nog beter geweest op het erf van Bernard en Petra? De
onsympathieke opmerking heeft Bernard
zeker geraakt en hĳ is er ook begrĳpelĳk ﬁer
op het tegendeel te hebben kunnen bewĳzen
en neerzetten.
Ad van Gils

