
Gerard van Tuyl, Hellouw 

Winnaar Narbonne 2014 Fondunie 200 
‘Debutante op de ZLU-vluchten laat iedereen haar hielen zien’ 

 

 
 
Eén keer een 1

e
 spelen in de Fondunie 2000 is een geweldige prestatie, maar twee keer binnen een jaar is 

uniek. Zeker omdat je tegen de beste zware fondspelers van de afdelingen 6 t/m 11 speelt. In vroegere 

jaren toen de concoursen nog niet zo groot waren, lukte dat nog wel. Anno 2014 is het echt een 

wereldprestatie. Deze prestatie zette Gerard van Tuyl uit Hellouw neer. Zijn ‘119 van 2012’ bezorgde 

deze grote kampioen zijn tweede overwinning in de Fondunie 2000 in dit kalanderjaar 2014. Pau was de 

eerste overwinning en toen speelde Gerard de 2
e
 in de ZLU en op Narbonne speelde hij wederom in de 

top 10 van de ZLU, namelijk 7
e
 nationaal. Tussendoor had de man uit het Gelderse Hellouw twee 

mindere vluchten: Barcelona en vooral St. Vincent waren voor zijn doen onder de maat. Op Marseille 

ging het weer beter en Narbonne was weer ouderwets goed. Hij draaide zijn 2-jarige duivin, die voor het 

eerst mee was op een ZLU-vlucht om 6 minuten over 8 op een afstand van 979 km. Hierdoor maakte zij 

een snelheid van 903 mpm. Een snelheid, die laat zien dat het een echte kraker was. De tweede plaats was 

voor Arjan Beens uit Genemuiden, die een mooie uitslag maakte (met verder plaats 16 en 18 en 12 prijzen 

van de 19 gezette duiven). Het podium werd compleet gemaakt door Jurrian van Amerongen uit Bunnik, 

die derde werd. Hij had 2 duiven mee en zijn 2
e
 duif pakte hij op plaats 44 tegen 1.075 duiven. Nummer 4 

en 5 waren dit keer Vertelman en zn uit Hoogkarspel, die weer een goed seizoen hebben, en Gerard 

Schalkwijk uit Lopik. Mij viel verder de uitslag van Dirk en Elitsa Veldhuis uit Amsterdam op. Zij 

begonnen met plaats 13, 20, 21 en 26 en hadden 7 prijzen van de 11 gezette duiven. 

 

Marseille 



Op Marseille ging ik uit van de meldlijst en dat leverde een verkeerde top 5 op. Ere wie ere toekomt, 

hierbij de top 10 nog een keer van Marseille: 

1 Comb Boogaard/van Buren, Amsterdam     

2 H. van Gurp, Heino    

3 Kees Droog, Andijk    

4 Arjan Beens, Genemuiden    

5 P. Baas, Uithoorn  

6 J. van Straten, Utrecht 

7 R. Timmermans, Schellingwoude     

8 T. Maassen, Amersfoort 

9 A. Pastor, Amsterdam Noord 

10 H. van Gurp, Heino     

In de kop van de uitslag vielen de volgende namen op. Arjan Beens pakte 10 prijzen van de 15 gezette 

duiven. Rob Timmermans 6 prijzen van de 9 duiven. Nico Volkens was goed voor 7 prijzen van de 10 

gezette duiven. Dirk en Elitsa Veldhuis pakte 7 prijzen van de 11 gezette duiven. Maar mistte helaas wel 

hun beste duif op deze pittige vlucht. 

 

De liefhebber 

Terug naar de winnaar van Narbonne: Gerard van Tuyl uit Hellouw is in de grote fondwereld een hele 

grote naam. Een man met prachtige zachte duifjes, die als kogels aanvoelen. Goed gespierd en lekker vol. 

In het verleden heeft hij naam gemaakt met zijn overwinning op Barcelona in 2006 met ‘Rodico.’ Hij 

heeft hiermee Internationale roem vergaard, die nog groter werd na zijn Internationale overwinning op 

Pau in 2007 met ‘Foppe’. Daarnaast heeft Gerard een lange rij Nationale in Internationale overwinningen 

en kopprijzen op zijn palmares. In de Fondunie is hij al jaren niet meer weg te denken bij de kampioenen.  

 

Stamopbouw  

De stam van Gerard’s duivenbestand is genoegzaam bekend, maar mag niet in dit verhaaltje ontbreken. In 

de opbouw van zijn stam zitten veel Jan Aarden duiven via Gebr. van Santvoort uit St. Michielsgestel, die 

hun duiven hadden van Jan en Theo Ernest, van der Wegen en Piet Lazeroms. In de winter van 1993/1994 

werd er het beste van het beste aangeschaft bij de Gebr. Hagens. In 2002 werd na het overlijden van Theo 

Ernest de volledige kolonie gekocht, met alles uit de bekende lijnen zoals 'Don Pedro', 'de van Zelderen' 

etc. Enkele jaren later werd op de totale verkoop van Wim en Martin van Houten uit IJsselstein, bezitters 

van talloze waardevolle Van Tuyl-duiven, de 01-835 teruggekocht. Een doffer, uit het ‘Vergeet-me-

nietje’, die in IJsselstein vader en grootvader werd van diverse topduiven.  

 

Mindere periode 

Gerard begon het ZLU-seizoen heel goed op Pau, zoals gezegd de 2
e
 nationaal van de ZLU en de 1

e
 van 

de Fondunie 2000. Bordeaux was al iets minder, maar toch een prima vlucht. Maar vervolgens ging het 

echt minder op Barcelona en vooral St. Vincent. Zosls iedere duivenliefhebber maakte Gerard zich toch 

zorgen. De duiven zagen er goed uit, kwamen ook goed na, maar het aantal prijzen en kopduiven liepen 

erg achter met wat hij gewend is. Gerard pakte zijn duiven op en ging voor een goede raad naar dr. 

Mariën in België. Hij onderzocht de duiven en vond dat ze er goed uit zagen, vond geen ziektes of 

bacteriën en plaatste de opmerking: ‘De duiven zien er picobello uit. Het is onbegrijpelijk dat ze het af 

laten weten. Het zal domme pech zijn! Gewoon doorgaan … het moet goed komen.’ Heerlijk zo’n 

dierenarts, die niet in jouw paniek meegaat en je geruststelt. Een week later bleek zijn gelijk … Marseille 

ging al een stuk beter met 5 prijzen van de 8 gezette duiven en Narbonne was weer voortreffelijk met de 

1
e
 prijs in de Fondunie 2000 en de 7

e
 nationaal in de ZLU. 

 

De winnende duif 



‘De 119 van 2012’ was op Narbonne een debutante op de ZLU-vluchten. Ze won gelijk de 7
e
 nationaal en 

de 1
e
 in de Fondunie 2000. Dit jaar was ze goed ingespeeld en kreeg ze Perigueux (middaglossing) als 

eerste testcase. Hiervan won ze een prijsje, maar een vlucht van zo’n 160 km verder, op de ZO-lijn met 

kopwind en een zomers temperatuurtje lag haar beter. Als jaarling heeft ze geen fondvlucht gehad. 

Haar vader is een volle broer van Rodico, de 1
e
 nationaal Barcelona 2006. Haar moeder is ‘De 

Nachtvlinder’ van 2003. Een super vlieg- en kweekduivin. In haar vliegcarrière was ze 3
e
 Asduif 

Internationaal Barcelona, 4
e
 Asduif Internationaal Perpignan, maar werd ze ook 2 maal in de nacht 

gedraaid van Brive en Angouleme. Wat een prachtige achtergrond heeft de winnares van Narbonne van 

de Fondunie 2000! 

 

Tot slot 

Het vliegseizoen voor de ZLU-spelers zit er bijna op. Gerard van Tuyl heeft nog één keer zijn vliegploeg 

voorbereid voor Perpignan ZLU en Bergerac Ochtendlossing van Afdeling 7. Hij heeft er 38 mee op 

Perpignan en 48 mee op Bergerac. De Bergerac-ploeg zijn jaarlingen en de Perpignan-ploeg zijn de 

ervaren vogels. Ik wens Gerard en alle andere liefhebbers succes die nog mee hebben op deze of andere 

vluchten. Gerard en Hannie nogmaals gefeliciteerd met deze mooie overwinning!!! Wederom tot een 

volgende keer. 

 

Jaco van Nieuwamerongen 

 


