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MARATHON AANGEWEZEN

"De Paarse Heide" is een lied uit het jaar 1929 en sinds sep-
tember 1991 , nu dus goed deftig jaar geleden, het officiële
volkslied van de stad Breda. "Te midden van de paarse heide,
waar samenstromen Mark en Aa, daar iigt geroemd, door aller
tijden Onz' eigen stad, ons Íier Breda". ln deze gekende stad
moest ik ditmaal zijn voor mijn verslag. Als er een liefhebber in
den landen is waar de laatste jaren de nodige ogen op gericht
zijn, dan is het zeker de hoofdpersoon van deze keer, de 61-
jarige Bernard Brouwer uit Breda. De laatste jaren was zijn spel
al als formidabel te betitelen maar het afgelopen jaar deed hij

er nog een schepje bovenop met als ware kroon op de taarl
het 1e Nationaal Hokkampioenschap Marathon Aangewezen
van Nederland.

Bernard Brouwer
61 jaar, en tegenwoordig mantelzorger van beroep. Hij is
getrouwd met zijn Petra die, zoals hijzelf aangeeft ziln steun
en toeverlaat is. (daar later meer over) Als karakter kan je hem
omschrijven als een man van; recht voor zijn raap. Vanaf kleine
jongen verloeft hij al tussen de duiven. Bernard geeÍt aan dat
hij, zoals zo velen in die tijd, al duiven heeÍt van zijn kleine
communie. Dus, gewoon met de duiven grootgebracht. ln die
tijd begon hi1 bij de jeugdbond in Breda en vandaar maakt hij

enkele jaren later zijn overstap naar de senioren. Net als vele
andere onder ons zit hij dus eigenlijk gewoon zijn hele leven al

in de duiven. Ook was het hier dat er de eerste jaren gewoon
van april tot september gespeeld werd met de duiven op de
gekende programmavluchten net als vele anderen in die tijd.
En vanaÍ goed 2010 is hij hiermee gestopt en heeft hij voor-
zichtig de overstap gemaakt naar de marathonvluchten met in
hooÍdzaak de middaglossingen en sinds 2019 ook een voor-
zichtig uitstapje richting wat ZLU ochtendlossingen.

MOOIE UITSLAGEN
Brabant 2000
2021:1e Marathon Onaangewezen en Aangewezen. 3e, 4e en 12e duifkampioen.
2020:3e Marathon Onaangewezen en 4e Aangewezen . 18,28 en 38e duifkampioen.
2019:1e Marathon Onaangewezen en 8e Aangewezen. 8e en 9e duifkampioen.

Nationaal
2021:1e Nationaal Hokkampioen Aangewezen Marathon 9e en 10e duifkampioen.
2O20:9e M arathon Aan gewezen en 21 e Onaan gewezen.
2019:42e Marathon Aangewezen en 59e Onaangewezen. 27 e en 41 e Duifkampioen.

Sector 1

20.19:16e Marathon Aangewezen en 28e Onaangewezen. I5e en 23e duifkampioen.

Bordeaux 2020 10.637 d.25 mee en 15 prijzen.23,36, 49,127,187,201,443,575,1032 etc.
Barcelona 4.838 duiven 1 mee 1 prijs 21e nationaal. Nog nooit mee gedaan en pakte gelijk

zo'n felbegeerde bokaal op de vlucht der vluchten.
Bordeaux 3 nachtelijke aankomsten. Heel bijzonde, dit had hij nog nooit meegemaakt.
Agen 6.820 duiven 20 mee en 12 prijzen nationaal. 82, 107 , 132, 276, 311 , 317
Dax 5.612 d. 3e nationaal en landelijk tegen 1 1 .124 d. de 6e.
Libourne (sec1) 1 1 .632 d. 21 mee en 12 prijzen. 8, 9, 256, 651 , 900, 1 1 21

BERNARD BROUWER, BREDA

Uitslagen en kampioenschappen
Voordat ik deze kersverse aangewezen Nationaal kampioen
wat vragen voor ga leggen, wil ik lullie als lezers een kijkje
geven in wat hij zoal heeÍt weten te presteren de laatste jaren.

Zie de mooie uitslagen hieronder.
Als u Bernard zijnzeer mooie, goed onderhouden zeer uit-
gebreide website zou bewonderen kan u bekijken dat ook
de uitslagen uit voorgaande jaren zeker meer dan de moeite
waard zi1n. Met de genoemde uitslagen behaalde hij de titel
van Nationaal Kampioen Aangewezen. Na deze introductie en

u een inzicht te hebben gegeven in wat kampioenschappen en
uitslagen gaan we, voor we over gaan tot publicatie van de vra-
gen die ik Bernard stelde met de daarop verkregen antwoor-
den, ook eens enkele topduiven nader bekijken.

(9 per 10- tal)

(alle per 10- tal) etc.
10 mee en 5 prijzen.
(alle per 10- tal) etc.
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NL 15 - 3512450 "De 450" (vader en moeder Arjan Beens)

16e Bordeaux NPO'17 2.128d.
18e Bordeaux NPO'19 2.473d.
42e Agen NPO' 1.928d.
45e Cahors NPO'19 1 .072d.
50e Bordeaux Nat.'19 8.815d.
93e Agen NPO'19 1 .793d.
94e Périgueux NPO'18 1.751d.

"De 450" is een Top vlieger en eindig-
de in 2019 als 27e Nationale Asduif
Marathon en werd tevens 10e Gouden
Crack van de F.Z.N 2019. Hij is een

zoon van "The New Schift" x "Miss
Orhan 048" en deze zijn weer de (gr.)

ouders van zoal:

8e Libourne Nat.'21 11.632d.
13e Bordeaux NPO'20 2.755d.

16e Bordeaux NPO'17
18e Bordeaux NPO'19
21e Bergerac NPO'20
23e Bordeaux Nat.'20
26e Perigueux NPO'18
42e Agen NPO'16
45e Cahors NPO'19
50e Bordeaux Nat.'19
58e Bergerac NPO'20
73e Bergerac NPO'20
76e Agen NPO'19
76e Bordeaux NPO'20
82e Agen Nat.'2'1
87e Périgueux Nat.'18
93e Agen NPO'19
94e Périgueux NPO'18
95e Cahors NPO'19
97e Agen NPO'18

2.128d.
2.473d.
1.075d.

10.637d.
'1.751d.

1.928d.
1.072d.
8.815d.
2.496d.
2.496d.
1.793d.
2.755d.
6.820d.
4.921d.
1.793d.
1.751d.
1.072d.
1.763d.

LTTTI.EIIERO "Little Hero" is een van Bernards Íavo-
riete weduwnaars en behaalde tot nu

toe van de 8 maal inkorven 7 priizen.
Waaronder;

5e Agen NPO'19 1 .793d.
18e Agen Nat.'19 7.245d.
42e Périgueux NPO'18 1 .751d.
49e Bordeaux'21 8.228d.
58e Bordeaux NPO'19 2"473d.
96e Agen NPO'18 1.763d.

147e Bordeaux Nat.'19 8.8'1 5d.

Hij is een zoon van "New Hero" x "New
Conchita" (kleindochter van "Dinie" 1e

Nationaal Perpignan 2O14) en deze ziin
weer de (gr.) ouders van zoal:

5e Agen NPO'19 1.793d.
13e Bordeaux NPO'20 2.755d.
18e Agen Nat.'l9 7.245d.
23e Bordeaux Nat.'20 10.637d.
42e Périgueux NPO'18 1 .751d.
58e Bordeaux NPO'19 2.473d.
62e Agen NPO'19 1.793d.
96e Agen NPO'I8 1 .763d.

NL 18 - 3800908 "The Warrior" (volle nestmaat "Porsche" en

ouders rechtstreeks Arjan Beens)

De ring van de "Porsche" was bij
het ringen eraÍ gegaan en niet terug
gevonden. Hij won 7 priizen van de 8
inkorvingen waaronder een 1e ,2e ,3e

,4e ,9e en 10e in de vereniging met ook
Nationaal vroeg.

ln 2021 3 op 3
130e Bordeaux Nat'21 tegen 8.228d.
317e Agen Nat.'21 tegen 6.820d.
256e Bergerac/Libourne tegen 1 1.632d.

10e Nationaal duifkampioen 2021 (tus-

senstand 02-08-2021)
19e Bordeaux Npo'20 2.755d.
36e Bordeaux Nat'20 10.637d.
44e Bergerac Npo'19 2.431d.
92e Agen Npo'19 1 .793d.

"The Warrior" is een zoon uit "The New
Warrior" X "Miss Orhan 047" kinderen
uit dit koppel wonnen reeds;
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3e Dax Nat.'21
9e Libourne Nat.'2'1

11e Bordeaux NPO'21
11e Bergerac NPO'20
19e Bordeaux NPO'20
21e Bergerac NPO'20
21e Barcelona Nat'21
23e Agen NPO'18
24e Bordeaux NPO'20
36e Bordeaux Nat.'20
36e Bordeaux NPO'21
44e Bergerac NPO'19
44e Bergerac Nat.'20
49e Bordeaux Nat.'20
51e Bordeaux NPO'20
66e Agen Nat.'18
78e Dax NPO'18
78e Bergerac NPO'20
80e St.Vincent NPO''17
84e Perigueu NPO'18
84e Bergerac Nat.'20
85e Bergerac NPO'17

88e Dax NPO'19
91e Bergerac NPO'20
92e Agen NPO'19
99e St.Vincent NPO'18

5.612d.
11.632d.
2.307d.
1.075d.
2.755d.
1.075d.
4.919d.
1.763d.
2.755d.

10.637d.
2.307d.
2.431d.
4.194d.

'10.637d.

2.755d.
6.379d.
1.309d.
2.496d.
1.745d.
1 .751d.
4.194d.
2.664d.

1 .150d.
1.075d.
1.793d.
1.588d.
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NL 17 - 3713346 "Little Hero" (vader en moeder Arjan Beens)

THE\AUTRRIOR
BORDEA{IX'20
l()t il \.1,i) lo -1.. ;i l'.

'],r, I ll \ \l lo\ \l lt) lL).1, I. I'

RERGERAC'I9
lsl l.L. illtlll\ fO l:ls |.
I liH \Iri) f() l. l ll a'

.l:: fH \.ft1r)\.\l Jt].,.i)10 P

. !,, Ill,RfllslrR()r \\ IiR

a;&*-
EI§Ej@

+*.{'-
,s4iÉ."'{'-

E!@

SON OF "THE NEll'SCHIFT"
& "NIISS ORHÀN O48"
ARJAI\{ BEENS
i(,llÍ \1'(r ti()Rl)ll\l \ l:
lsl It \[,() fx)lil)l \lr\'l')
tllll \1,() \rl1 \ l('
§l ll \1,() \ \ll()lls lt)
!rtill \l\) \{,|\ tr)
1)tl II \1. í)l iil(,1 L Lr\ ls

SON OF ''NE\! HERO
& NEW CONCHIT,{''
ARJÀN BEENS

:tIr1Pl1!t\ 'i
r)It\t,t1t,!lrll,r al \. t:
;sl tt \[ í)]lrriifrl \l 1 I,
,,irlllNIL' !ii\ lt

f|!!t!i:'l!i![ffi

. óNLr8-3800008



NL 18 - 3800911 "Porsche" (volle nestmaat van de

"The Warrior" en ouders rechtstreeks Arjan Beens)
2021

Dax
1e NPO AÍdeling Brabant 2000
3e Nat. Sector 1

6e Nat. Gehele concours

Bergerac/Libourne
5e NPO Afdeling Brabant 2000 3.188d.
9e Nat. Sector 1 11.632d.

47e Nat. Gehele concours 32.374d.

9e Nationaal duifkampioen 2021 (tussenstand 02-08-2021)

3e Word Best Pigeon the Nederlands Marathon 2021 FCI
(tussenstand 1 1 -08-2021)
Verders speelde hij zoal;

78e Bergerac NPO'20
1 18e St. Vincent NPO'21
156e Agen NPO'19
242e Cahors NPO'19
352e Bordeaux NPO'20

*Po&§eNx'
lpDex NPO '21

Ijali\ \lI) lraiLrl. \\ FIt 1.369d.
5.290d.
11.124d.

1.369 P.
JeDrl NAf. '21 t<ettot lt a 2s0 P-
6€ Dax NAf. '21 (landeliík) 11.121 p.

9e Liboume NA'1. 2I l'ectot I) 11.632 P.
47e Liboime NAT.'21 (landeliib 32.1u P,
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De ring van de "Porsche" was bij het ringen eraf gegaan en

niet terug gevonden. Deze geweldenaar was zeker dit.jaar de

smaakmaker van het hok Brouer. Oordeel zelf maar eens;

"BARC-,A"
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84e Bergerac NAT. 4.194 P.'20
27e Barcelona NAT. 4.919 P. '27

d Nr v-sztsssa';'li*1--- .- 
www.bernard-brouweÍ.nr

Gezien de successen van de laatste jaren op de marathon,
zijn er ook nog successen uit het verleden?
Voorheen speelde ik het hele programma van de vitesse tot de

dagfond en niet eens zo onverdrenstelijk. ln 2007 speelde ik hier

nog 12 keer de 1e priis in onze sterke vereniging C.C. Breda. En

sinds 2010 ben ik langzaam overgestapt naar de marathon. En

vanaf eind 2O1B (nadat ik de kooi grondig had verbouwd) suc-
cesvol op de Marathon.

Dus je hebt jezelf wel gespecialiseerd nu?
Ja, ik ben de laatste jaren een echte Marathon speler met hoofd-
zakelijk de middag lossingen. Maar sinds 2019 ook voorzichtig
ieder jaar enkele vluchtjes op de Z.L.U ochtendlossing.

Krijg of heb je hulp in de sPort?
Mijn vrouw Petra is mijn steun en toeverlaat en dit ook voor de

duiven. Zij springt bij waar nodig is, en is Íanatiek in het opwach-
ten van de duiven. Waar het bii mij al snel aan ontbreekt.

Welke soorten duiven bezit je en hoe ben je er aangekomen?
De meeste prestatie duiven werden hier gekweekt uit duiven van

Arjan Beens en de Comb. Verwaaijen. ln 2010 een bon van Arjan
gekocht in Tiel en zo verder in contact gekomen met hem en al

snel verhuisde er een behoorlijk aantal duiven van Genemuiden
naar Breda. Ook in 2013 en 2014 zijn er daar duiven bijgehaald
en die hebben mij tot nu toe geen windeieren gelegd. Waarvoor

ik Arjan nog steeds erg dankbaar voor ben.

2.496d.
1.525d.
1.793d.
1.O72d.
2.755d.

Comb. Verwaaijen
Van deze combinatie kocht Bernard in het iaar 2015 een duif op

aanraden van Falco Ebben. Deze duif was een rechtstreekse

duivin uit de 2e Nationaal Duifkampioen Marathon 2015. Deze NL

1 0-1 4031 37 speelde zoal;

30e Nat. Cahors
33e Nat. Orange
36e Nat. Aurill
46e Nat. Orange

100e Nat. Cahors

6.542d.
5.024d.
7.680d.
4.689d.
5.028d.

Uit deze "137" kwamen in 2016 nog eens twee duivinnen welke

toen gekoppeld zat tegen een andere duivin. Eén van deze dui-
vinnen (1 6-301)is moeder van "De Bonte". (1e NPO St. Vincent

201 9)

Noem de aantallen eens en dan uitgesplitst in weduwnaars'
nestduiven, kwekers en jongen?
lk begin mijn seizoen gewoonlijk met 31 weduwnaars waarvan

de duivinnen nooit gespeeld worden. Dan op nest zitten er 8 kop-
pels. En verder heb ik 8 koppeltjes waarvan er in ieder geval 4

het predicaat kweekkoppel mogen hebben, omdat ik daar al vele
goede duiven uit heb. En verder 4 nieuw samengestelde kweek-
koppels welke qua afstamming een super stamboom hebben en

waarvan ik veel hoop heb dat deze een meerwaarde kunnen zijn

voor mijn kweekhok. En jaarlijks voor eigengebruik kweek ik een

50 à 60 jongen voor miizelf.

Gezien het spel, doe je ze ook nog zelf africhten?
Africhten doe ik zowel oud als jong voorafgaand aan het seizoen

slechts .1 keer naar Wernhout op een 25 km meer niet. En vervol-
gens gaan ze dan met de aÍdeling mee.

Wat zijn hier de neststanden en hoe zit het met tonen bij de
weduwnaars?
De weduwnaars worden vooraÍgaand aan een marathonvlucht al-

tijd getoond. De nestduiven probeer ik 3 keer te spelen en zullen

de ene keerop eieren van .1 0/1 1 dagen worden ingekorfd, en de

andere keer op een jong van 5/6 dagen.

Wanneer gaan ze hier oP weduwschaP?
Dat is hier een 3 weken voor St. Vincent dat ze op weduwschap
gaan.
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Heb je nog directe voorbereidingen voor de vlucht en daar-
na bij thuiskomst?
Voor de eerste marathonvlucht gaan de duiven bij goed weer

wekelijks de mand in. De week voorafgaand aan de Marathon-
vlucht blijven ze thuis en bij thuiskomst zit altijd de duivin thuis
klaar.

Wanneer worden eigen de duiven gekoppeld en geschei-
den?
De duiven worden gescheiden eind december en worden
meestal de 3e week van Íebruari gekoppeld.

Brengen ze ook jongen groot vooraÍgaande aan het sei-
zoen?
De weduwnaars brengen allen 1 of 2 jongen groot tot onge-
veer 21/22 dagen dan gaan ze met de duivinnen eraf. Ook de
nestduiven brengen 1 of 2 jongen groot. Deze worden hierna
gescheiden en de eerste vluchten op weduwschap ingespeeld.

Kijkende naar de algemene verzorging, is die stipt of niet?
ln de winter ben ik de makkelijkste melker die er is en sla ik
gerust een keer over met voeren. Schoonmaken is in de winter
minder dan gebruikelijk. De kooien staan dan bij goed weer ge-

woon open, ik zeg altijd in de winter krijgen ze hier maar 1 kuur

en dat is de zuurstofkuur. Maar in deze periode ben ik wel aled
en observeer wel de duiven tijdens het voeren. ln het seizoen
gaat het wel zoveel mogelijk stipt op tiid.

En het schoonmaken?
De vliegduiven, hiervan worden in het seizoen de bakken 2

keer daags schoon gemaakt en de jonge duiven pas ik de
droge mest methode toe. De duiven die hier niet tegen kunnen
worden geruimd, maar hoeÍ dat al een paar iaar niet meer te
doen.

Hoe doe je het qua kampioen qua voeding?
De weduwnaars worden in de bakken in potjes gevoerd. ln het
seizoen is dat de Koopman mengeling van Beyers, aangevuld
met Gerry Plus van Versele Laga en de zoontjes van Tilburg
mengeling van Ronny van Tilburg. ln de winter wordt voorna-
melijk het eigen merk voer van de Patagoon gevoerd. Verder
om de andere dag vers roodsteen/grit, multimix van Patagoon
en Vi-spu-min van Backs. ln het seizoen op maandag over het
voer Belgaforme-olie met Protein-plus poeder van Backs.

En qua waterverversing?
Heel de winter zit er verse teentjes knoflook in het water wat
dagelijks alleen wordt bijgevuld.

Heb je trucjes of pas je ze toe?
Buiten het werken met motivatre kistles en bii de nestduiven
het verkleinen van de.longen voor extra motivatie op de vluch-
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ten wordt het hier zo simpel mogelijk gehouden. Hoe meer
foefjes je toepast des te meer fouten kun ie maken.

Hoe is jouw inzicht oÍ handelingswijze op medisch gebied?
De medische begeleiding is al jaren in handen van Team de
Weerd. Meerdere keren per jaar worden de duiven gecontro-
leerd door Henk de Weerd en Jan van Wanrooy en Domien. Als

ze niets hebben krijgen ze ook niets.

Hoe zijn hier de entingen in Breda?
Jaarlijks krijgen ze de verplichte Paramixo enting en sinds
afgelopen winter ook de paratyfus enting puur uit voorzorg.

Hoe kijk jij tegen het ontsmetten aan?
De duiven worden voor aanvang ontluisd, en in het seizoen
worden de kooien om de 3 weken uitgerookt met de rookblok
van Koudijs.

Doe je ook aan verduisteren?
Sinds dit jaar ben ik begonnen met het verduisteren van de
weduwnaars om het pennen gooien uit te stellen en de forme
uit te kunnen stellen. Het is mi1 goed bevallen dus krijgt dat eet

vervolg. De jongen worden hier niet verduisterd.

Hoe is de verzorging hier in de wintermaanden?
Zoals eerder omschreven is dit minimaal maar zeker wel met
de nodige aandacht. Mijn vader zei vroeger altild dat de prijzer

in de winter gehaald moeten worden. Daar ben ik het ook volle
dig mee eens, duiven goed gezond de winter doorhelpen is he

begin van een goed vliegseizoen.

Kan je iets vertellen over je hokken?
Nou, qua richting staat het met de voorkant op het zuidwester
gericht. Verders is het mijn kooi (echt op z'n Brabants) gemaal'

naar het buitenhuis model met erkers. Deze sluit ik in het
seizoen aan de binnenzijde af. De warmte die zich hierachter
ontwikkelt zorgt ervoor dat de kooi wordt opgewarmd.

En de afmetingen en de hokbezetting?
Het weduwnaars-hok is 5.00 x 1,80 verdeeld in 2 afdelingen
voor in totaal 31 weduwnaars en is gebouwd boven op de

schuur. Beneden een kooi van 3.50 x 1 .60 en verdee C ir 2

afdelingen. 2.00 mtr voor de 50/60 jonge duiven en 1 aÍdel ng

van 1 ,50 m. voor de vliegers/nestduiven met 8 nestkoppels.

Bijzonderheden van of aan het hok?
De ramen en roosters staan zomer en winter altiid open. Achte

de ramen zit wel windbreekgaas. De beneden kooi, hiervan zijt

de ramen verwijderd en zit alleen windbreekgaas in.

Wat geeft uw plaats oÍ omgeving naamsbekendheid?
Het Brabantse uitgaansleven.

De qccommocatie
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Waar denkt U het succes aan te danken te hebben?
Aan het grondig aanpassen van de (verluchting) van de kooi. Zo
heb ik de kap helemaal bekleed met 5 cm. dikke isolatieplaten,
waarbij de nok 15 cm. is opengelaten. Voor de bakken het pla-

fond schuin af laten lopen voor een betere lucht geleiding. Achter
het klapraam windbreekgaas en onder de erkers de luchtinlaat
gereguleerd. En natuurlijk de duiven van Arian Beens welke mij

echt heeft proberen te helpen en waar ik hem nog steeds dank-
baar voor ben.

Wat is je grootste blunder?
Wat betreft de kooi en het aanpassen hiervan heb ik eerst teveel
naar anderen geluisterd.

Wat is je grootste leermoment?
Het omgaan met de duiven op mijn eigen manier, en niet afgaan
op wat een ander zegt wat je moet doen.

Welke bijproducten in vorm van oliën vetten etc.?
BelgaÍorm olie van Belgica de Weerd en protein plus van Backs.

Hoe voer je?
De nestkoppels/vliegers in het seizoen krijgen volle bak. En om
de andere dag gooi ik de potles leeg en krijgen ze nieuw voer.

Het verwijderde voer krijgen de jongen en de weduwduivinnen.
Bij de weduwnaars de laatste dagen voor de viucht volle bak. lk
ben van mening dat een duif zelf eet wat goed voor hem is en

waar men behoefte aan heeft.

Hoe vaak trainen je duiven en hoe lang, hoe vaak wegbren-
gen, hoe trainen je jongen?
Mijn weduwnaars trainen in het seizoen 2 maal daags zo gauw

het licht is's morgens om 05.15 uurt/m 06.''1 5 uur. Dan gaan de
jongen eruit en hierna krijgen de duiven de rest van de dag open
kooi. 's avonds rond 18.45 uur t/m 20.15 uur herhaalt het zich.

Wat is de kern van succes?
De duivensport zo simpel mogelijk beoefenen, dan maak je de
minste Íouten. Als de successen er zijn dan zo min mogelijk
veranderen.

Wat zou je zelf nog kwijt willen?
Omdat ik zelf nog nooit nachtvliegers heb gehad, en er ook
weinig geloof in had, was ik met Bordeaux niet op mijn post (ik
lag op bed) toen mijn eerste duif was gevallen , en ze volgens de
beveiligingscamera's er al 50 minuten eerder za|. De volgende 2

nachtelijke aankomsten van deze vlucht hadden we wel gezien,

omdat ik wakker werd van de telefoon met de felicitaties met
mijn vroege duif terwijl ik op bed lag. Petra en ik hebben toen
gezegd tegen elkaar dat overkomt ons nooit meer. En waren wii
zodoende op Bergerac/Limoges wel goed voorbereid.

Tot slot
Na een geweldige ochtend duivenmelken kwam er helaas ook
hier weer een einde aan. Ten eerste Petra, bedankt voor de
gastvrijheid en Bernard bedankt voor het geven van je openheid
van zaken. Deze ochtend kreeg ik een stel duiven in handen die
me nog lang bij zullen blijven en ook hier blijkt het weer, "niet het

vele is goed, maar het goede is veel". En dat de Beens duiven
al meerdere naar de top hebben gebracht is ondeftussen een
gegeven. Jezou de nakomelingen van de Beens duiven kunnen
vergelijken met de Pindakaas reclame, jullie kennen hem allemaal
wel; "wie is er niet groot mee geworden". Nou, kijkende wat de
Beensduiven hier in Breda te weeg hebben gebracht met nu zelfs
een Nationale titel qua kampioenschap is het loglsch dat Bernard
nog steeds aangeeft dat hij Arjan tot op de dag van vandaag nog

steeds dankbaar is.

Johan Hamstra
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