
Familie Hendriks, Zuiderwoude, winnen Perpignan in Fondunie 2000 

 
Op vrijdagochtend om zeven uur werden de duiven aan de Middellandse Zee in Perpignan gelost. De 

wind was overwegend Oost tot Noordoost. Dit zorgde ervoor dat de duiven een pittige vlucht voor de 

boeg hadden. Slechts één duif haalde de magische grens van 1.000 mpm in Nederland. De duiven vielen 

in het begin niet vlot en overwegend in de buurt van de kustlijn. Langzaamaan vielen de duiven steeds 

Noordelijker. Toen op eens een duif viel in Zuiderwoude bij de familie Hendriks. Een prachtige prestatie 

op deze zware vlucht. Na de 4
e
 nationaal Barcelona, die nog zwaarder was, een mooie afronding van 

het puike seizoen van deze spontane en gezellige familie dichtbij het IJsselmeer. Zij versloegen een 

andere topper uit Noord Holland en Barcelona-winnaar Kees Droog uit Andijk, die 2
e
 en 4

e
 zat in de 

Fondunie 2000. De derde plaats was voor Nico Tetteroo uit Purmerend. Jurrian van Amerongen uit 

Bunnik pakte een mooie 5
e
 plaats met slechts één duif mee. Mooie uitslagen waren voor Kees Droog die 

naast de 2
e
 en 4

e
 prijs ook de 11

e
 en 15

e
 zat. Jelle Jellema had 9 prijzen van de 12 duiven van 

Perpignan, beginnend met plaats 7 en 25. Bennie Homma uit Balk had 6 prijzen van de 9 duiven. Hij 

begon met de plaatsen 9 en 20.  
 

 
 
De winnende liefhebbers 

Gert Jan (48) en Jeroen (46) Hendriks vormen de familie Hendriks, zoals op de uitslag gemeld, samen 

met de vrouw Linly (44) en zoon Casper (12) van Gert Jan. Gert Jan en Jeroen zorgen voornamelijk 

voor de duiven en de rest van de familie leven geweldig met de sport mee van vader en oom, vooral als 

er gewonnen wordt, want ze houden wel van een feestje. Gert Jan en Jeroen zijn op jonge leeftijd in 

aanraking gekomen met de duiven. In 1980 begonnen ze met sierduiven en andere siervogels, daarna 

zijn ze door een opgevangen postduif met postduiven begonnen achter het ouderlijk huis in Halfweg. 

Later toen er serieus gewerkt werd aan een goede stam duiven voor de grote fond, kwamen er duiven 

van o.a. clubgenoten zoals “opa” (huisvriend van Jan Theelen) Duyster uit Zwanenburg, Piet van der 

Wal uit Halfweg en van Bart la Grouw uit Zandvoort. Toen ze in 1988 besloten alleen nog maar 



overnachtfond middaglossing te gaan spelen hebben de broers Hendriks 5 jaar lang vanaf 1988 tot 1992 

ieder jaar uit de allerbeste lijnen een aantal duiven bij Antoon & Lucie van der Wegen (o.a. uit Beer, 

Turbo, Marathon, 2e Gouden Crack) , Jan Theelen (o.a. uit Vale Marathon x 10) en Jef Schellekens & 

Zn (o.a. uit Radar, 1e Nat Pau) gekocht. Ook waren de mannen uit Zuiderwoude zeer succesvol met de 

inbreng van een hele goede duivin van de gebr. Frenken (uit stamduiven Turbo, Gebr. Vleugel, 

Braakhuis x gebr. Kuypers), duiven van Cees van der Laan (vd Wegen, Braakhuis, gebr. Kuypers) en 

hun stamdoffers “Oude Rooie” en “Alkmaar” (allebei Nico Duyster uit de geweldige oude Jan Theelen 

lijnen “Trutje”, “Vale Marathon x 10” en “508”). Binnen een paar jaar behoorden Gert Jan en Jeroen bij 

de fondkampioenen van de afdeling Haarlem en Fondclub Noord-Holland en werden we 2e kampioen 

Middaglossing Marathon Noord in 1992. Gert Jan: ‘We hebben na een aantal jaren de sport niet actief 

meer beoefend te hebben in 2005 een herstart in Zuiderwoude gemaakt en vanaf 2009 spelen we 

maximaal 3 vluchten met morgenlossing georganiseerd door de ZLU.’ 

 

 
 

De winnende duif 

De winnende duif is ‘De 218,’ waarvoor de familie Hendriks nog geen mooie naam heeft bedacht. Ze is 

altijd een supermooie duif met continue haar zondagse pak aan. Ze is zijdezacht en iets dieper dan de 

meerderheid van de Hendriks-duiven. Dat heeft ze duidelijk geërfd van haar vader, De Roodring, zoon 

van ons absolute topkweekkoppel: Magic 94 x Miss Bordeaux (de moeder van Suarez, de overwinnaar 

in de Fondunie 2000 van Agen/Bordeaux in 2014, komt uit hetzelfde koppel en is dus een volle zuster 

van de vader van de 218). Haar zusje, de drie 7’tjes, speelde dit jaar de 119
e
 Nationaal Barcelona en 

verleden jaar de 245
e
 Nationaal Perpignan. Waar komt deze winnende duif precies uit, Gert Jan en 

Jeroen? Gert Jan: ‘Zoals gezegd is de vader van de 218 de “Roodring”, een van onze oude topkwekers 



uit het oude “Halfwegse Gebr. Hendriks-soort”. De vader van de “Roodring”, de “Magic 94” was 

kampioensduif middaglossing van de afdeling 6 (Noord-Holland) in 2001 en komt uit een rechtstreekse 

Van der Wegen duif van Antoon en Lucie gekoppeld aan een ingeteelde “Gebr. Kuypers-duif.” Deze 

duif komt uit hun oude Barcelonalijnen. Deze duif Kuiper/Van der Wegen-duif was afkomstig van Cees 

van der Laan. Deze duif stond gekoppeld aan een dochter van onze oude Jantje Theelen topkweker 

“Alkmaar” (met het bloed van Trutje, Vale Marathon x 10, 508). De moeder van de Roodring is Miss 

Bordeaux en die speelde een 6
e
 Nationaal Bordeaux sector 2 tegen bijna 11.000 duiven, waarna ze naar 

het kweekhok is verhuisd. Het is een zuivere Jantje Theelen, haar ouders komen bij ome Jan vandaan 

(lijnen Vale Marathon x 10, Fameuze 508, Trutje). Samen met Magic 94 heeft ze al meer dan 75 

verschillende duiven voortgebracht die bij de eerste 150 nationaal hebben gevlogen.  

De moeder van de 218 is een duif van onze grote vriend Rob Timmermans uit Schellingwoude. Deze 

duif, de “Tarbes” speelde als septemberjong een mooie vroege prijs van Tarbes ZLU als jaarling en is 

daarna meteen naar het kweekhok in Zuiderwoude verhuist. Haar moeder is een zuivere Wim Muller 

duif van Eric-Jan Piels die duiven bij de broers Dominicus uit Goes heeft aangeschaft uit de lijn van de 

“Red Gloria.” Deze duivin won 4x bij de eerste 200 Internationaal op Barcelona en Perpignan. De vader 

van de “Tarbes” is de “Superkweker Stet” uit het Betuwekoppel van Gerrit Veerman. Overigens is een 

zuster van de “Tarbes,” namelijk de 669, (welke is geboren op het hok van Rob Timmermans) de 

moeder van de “Ixia” (de huidige topduif van Verweij-deHaan). 

De 218 is ingemand op eitjes van 12 dagen oud, toen ze de mooie prestatie op Perpignan neerzette. Als 

tweejarige is ‘de 218’ op Perpignan gespeeld en vloog ze de 387
e
 Nationaal. Dit jaar was ze net te laat 

van Barcelona, want ze arriveerde zondagmorgen rond de klok van 10:00 uur in Zuiderwoude. Omdat ze 

nog zo mooi was, hebben we haar geprobeerd optimaal te prepareren voor Perpignan met de 4
e
 

Nationaal als gevolg. 

 

Het hok en de stamopbouw 

De familie Hendriks heeft de beschikking over één tuinhok, dat in het weiland staat van 7,5 bij 2,5 meter 

(hierop huizen ongeveer 50 oude duiven verdeeld in 2 afdelingen). Een hok van 3 x 2meter in de 

kweekschuur. Dit wordt het toekomstige Barcelonahok. De afgelopen twee jaar zijn ze bezig geweest 

om hier een ploeg Barcelona-duiven op te formeren. De 4
e
 nationaal Barcelona 2015 viel op dit hok. 

Een kweekhok van 4 bij 2,5meter met een ren van 6 meter hebben de kwekers tot hun beschikking. Een 

metalen ren van 10 bij 1,8 meter met twee afdelingen voor de jonge duiven en 1 afdeling voor de 

jaarlingen maakt het hokbestand compleet. Met beide vliegen ze niet en in deze ren kunnen ze 

gedurende hun jonge jaren in weer en wind weerstand opbouwen en uitgroeien tot een echte postduif! 

Dit laatste vinden Gert Jan en Jeroen heel belangrijk. 

De Stamopbouw is al deels beschreven, maar zal Gert Jan en Jeroen nog verder toelichten. Gert Jan en 

Jeroen: ‘Onze huidige stam duiven bestaat voor een heel groot gedeelte uit het oude Halfwegse soort 

(Hoofdzakelijk Jantje Theelen, gekruist met van der Wegens, Gebr. Kuypers, Schellekens en 

Braakhuis). De laatste paar jaar zijn daar duiven bij gekomen van Rob Timmermans. Zijn goede vliegers 

zoals de “Narbonne:” 1
e
 FU2000, 7

e
 Nationaal en zijn topduivin “Het Veermannetje” zijn na hun 

loopbaan naar het kweekhok in Zuiderwoude verhuisd. Er zitten duiven van IJsbrand Kaptein: o.a. IJsje, 

Nationale Asduif Perpignan 2012-2014, “Marlon Brando” (vader van IJsje) en “de 088” (vader 1
e
 

Nationaal Tarbes). Van Gerrit Veerman uit Volendam: kinderen uit het Betuwekoppel en de Barcelona 

duivin 4
e
 nationaal 2015. Van de Gebr. Jacobs uit Nes aan den Amstel komen kinderen uit de Barca 621, 

Nationale Asduif Perpignan 2009-2011 (zoon Betuwekoppel) en kinderen van de 801 (zoon Barca 621). 

en tot slot kwamen verleden jaar duiven van Arjan Beens (kinderen en kleinkinderen van Snelle Jelle).  

 

Het seizoen 

De mannen uit Zuiderwoude starten het seizoen met ongeveer 50 tot 60 overjarige vliegduiven. Met 

jaarlingen en jongen wordt zoals eerder aangegeven niet gespeeld. Daarnaast hebben ze ongeveer 25 

koppels. Daaruit worden 2 rondes jongen voor onszelf en 1 ½ ronde jongen voor Rob Timmermans 

gekweekt. De andere ½ ronde wordt weggeschonken voor bonnen en aan vrienden.  

De vliegduiven worden eind maart gekoppeld. De duiven worden dan op stenen eieren gezet. Vanaf dat 

moment begint de opleiding voor het seizoen: 10 x 65km, 1x 175 km, 1x 300km, 2x 525km, 4x 65 km. 



De 65 km is een lapvlucht vanuit Hank. De 525 km is de trainingsvlucht vanuit Souppes des Loires die 

op vrijdagmiddag in Hank kan worden ingemand. De rest zijn vluchtjes in de club. 

De duiven krijgen 7 maanden Mariman Standaard, 1 maand 100% gerst, 4 maanden (in het kweek- en 

sportseizoen) Beyers Galaxy Kweek. Dit geldt voor alle overjarige duiven en kwekers. De jongen en 

jaarlingen krijgen 12 maanden Mariman Standaard mengeling. Het wisselen van de mengelingen 

gebeurt “cold turkey”, gewoon overschakelen niet eerst de mengelingen door elkaar. Naast het normale 

voer krijgen de duiven pinda’s, pinda’s, en nog eens pinda’s. Daarnaast middelgrote hennep, witzaad, 

snoepzaad (in gelijke delen). Meestal 3 x 25 kg per seizoen. De duiven worden preventief behandeld 

voor het seizoen tegen verschillende ongemakken. Een goede geelkuur van drs. Hans van der Sluis van 

zes dagen, Belga Wormac kuurtje van 2 dagen plus herhaling tegen de wormen. De verplichte paramixo 

enting. Nooit (!!) worden de duiven behandeld tegen parathypus. In de voorbereiding op het 

sportseizoen krijgen de duiven verder helemaal niets! 1 week voor een belangrijke vlucht krijgen de 

duiven die meegaan een Belga Magic pil en 3 dagen voor het inkorven van een belangrijke vlucht 

krijgen de duiven 2 dagen Orni Special van drs. Henk de Weerd. That’s all! Alles preventief en volgens 

dit systeem. Daar wordt nooit van afgeweken en een dierenarts wordt nooit bezocht.  

De duiven krijgen regelmatig knoflooksnippers en het kruidenelixer Naturaline van Natural in het water. 

Onder het mom van baat het niet dan schaadt het niet. Gert Jan: ‘Goed en goedkoop, want geld heb ik 

liever in m’n portemonnee dan in m’n drinkpot! Een sterke natuurlijke weerstand bouwen onze duiven 

meer dan voldoende in hun eerste twee levensjaren op, vanaf hun derde levensjaar worden ze volgens 

het hierboven beschreven systeem medisch begeleidt. Daarvan wordt niet afgeweken! KIS (keep it 

simple). Natuurproducten is iets van de langere termijn en onze duiven krijgen op de langere termijn 

zuurstof! Beter is er niet om een duif gezond te krijgen en te houden. Als er onverhoopt een jonge(re) 

duif raar gaat doen, wordt er pertinent afscheid van genomen.’ 

 

De Beleving 

De duivensport wordt relaxed en intens beleefd. Gelukkig is het gezin bij de duivensport betrokken. 

Jeroen en Gert Jan doen alles op duivengebied samen: bespreken en overleggen alles, nemen samen alle 

beslissingen. Caspers interesse verflauwt meer en meer, hij is 12 en krijgt andere interesses, maar vindt 

de duiven van zijn vader en oom nog steeds wel leuk. Linly, de vrouw van Gert Jan, leeft mee als de 

duiven thuiskomen van een belangrijke mooie wedstrijd, zorgt voor hapjes en drankjes, maakt 

honderden foto’s, onderhoudt de Facebook pagina van Hendriks-Duivensport, toont interesse en feest ’s 

winters volop mee als er gefeest kan worden! Gert Jan en Jeroen doen alles ook nog eens samen met 

Rob Timmermans uit Schellingwoude, hun allergrootste vriend. We overleggen, plannen, bespreken de 

voorbereidingen en regelmatig de dagelijkse/wekelijkse dingetjes. We hebben een gezamenlijk 

kweekhok. Als er versterkingen worden gezocht en gevonden wordt dat ook in overleg uitgevoerd. Dan 

is er nog een  andere goede (duiven-)vriend die we aan goede duiven proberen te helpen en die we met 

“tips & trics” op het juiste pad omhoog proberen te begeleiden. Voor het overige mogen we ons 

verheugen in een grote kennissen en duivenvriendengroep waar we regelmatig contact mee hebben en 

soms een ruiltje of samenkweek(je) mee proberen.  

Wat is er zo mooi aan de duivensport, mannen? Gert Jan en Jeroen: ‘1) Succes 2) Goede duiven 3) Fijne 

vriendschap(pen)!!!’ 

 

De Overwinning op Perpignan 

Hebben jullie nog een leuke anekdote omtrent deze overwinning? Gert Jan: ‘De 218 was te mooi om 

thuis te houden, maar het was toch een race tegen de klok om haar perfect in te kunnen manden. 

Barcelona op onze afstand was toch erg lastig en heeft enorm veel energie gekost. Het is aan het 

vakmanschap van Jeroen te danken dat het opnieuw gelukt is. We wilden eigenlijk geen Barcelona 

duiven inkorven op Perpignan, want we willen een ploeg formeren die jaar-op-jaar naar Barcelona 

gespeeld kan worden. Verleden jaar was het bij Rob Timmermans geen groot succes met zijn Barcelona 

duiven op Perpignan en dat was de tweede reden dat we het vooraf in de planning van het seizoen 2015 

niet wilden. Maar omdat we toch een tikkie eigenwijs zijn en alles eerst zelf aan den lijve willen 

ondervinden, hebben we uit de Barcelona ploeg twaalf duiven aangewezen om de voorbereiding op 

Perpignan mee te doen met de duiven die vooraf speciaal voor Perpignan waren aangewezen. Van deze 



twaalf duiven zijn er uiteindelijk tien duiven ingekorfd (twee vonden we op het moment suprême niet 

mooi genoeg) en staan er zeven op de Nationale Perpignan uitslag, want onze zes eerst aankomende 

duiven waren duiven die drie weken voordien aan Barcelona meededen!’ 

 

Tot Slot  

Wat zouden jullie nog graag kwijt willen in de reportage? Gert Jan en Jeroen: ‘Drie dingen: 1) wie goed 

doet goed ontmoet! 2) goede duiven op een goed hok met een simpele doeltreffende begeleiding maken 

het voor iedereen, die z’n kokosnoot gebruikt en die een duif kan vasthouden, mogelijk om met heel 

veel plezier en succes van onze fascinerende hobby te genieten! 3) als tip: kies voor een systeem en hou 

je daaraan vast! De duiven zullen zich daar naar verloop van tijd lekker bij gaan voelen en de duiven die 

niet in dit systeem passen vallen vanzelf af. Geloof in jezelf en je duiven!’ 

Een goede tip van twee goede, gedreven, vrolijke en gezellige liefhebbers !!! Mannen, Linly en Casper 

van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning in de Fondunie 2000. Het is jullie allemaal van 

harte gegund. 

 

Jaco van Nieuwamerongen 


