
Jan Becker, Nijverdal, wint Narbonne in de Fondunie 2000 
 

Wat een seizoen is dit, zelfs voor de fervente spelers van de ZLU-vluchten. Vreemde lossingen, 

sterke tegenwind, late lossingen en zelfs een verplaatsingen van de duiven. Het is bepaald 

geen ‘glad’ seizoen. Toch zijn er altijd winnaars en duiven die ondanks de zware 

omstandigheden met een fatsoenlijke snelheid naar huis vliegen. Dat is bijzonder knap!!! Dat 

de omstandigheden soms voor veel duiven te gek zijn en dat dit voor veel liefhebbers 

demotiverend werkt, het doet niets af van de duiven die ondanks deze omstandigheden 

geweldig presteren. Hier is klasse voor nodig, een goede gezondheid en een geweldige vorm. 

De eerste duif van de Fondunie 2000 heeft dit allemaal in haar mars. Ze was de tweede van 

heel Nederland in het ZLU-concours met een gering verschil met de winnaar en met een grote 

overvlucht. En ze was de snelste duif van het Internationale concours. 

 

 
 

De uitslag 

1. Jan Becker, Nijverdal 

2. Jelle Jellema, Nijverdal 

3. Jay Lissenberg, Utrecht 

4. Jelle Jellema, Nijverdal 

5. Hein van Gurp, Heino 

6. Bennie Homma, Balk 

7. Maurice Derksen, Braamt 

8. Marlon Kok, Ransdorp 

9. Eef van Aalten, Huissen 

10. Jan Becker, Nijverdal 

Jan Becker heeft naast zijn overwinning en twee duiven in de Top 10, 6 duiven in de prijzen 

van de 8 Narbonne-gangers. Jelle Jellema had 31 duiven mee en 18 prijzen. Richard Kuyer uit 



Maarssenbroek had 2 duiven mee en die zijn terug te vinden op de plaatsen 15 en 21 tegen 

1.055 duiven. Ook Bennie Homma had 75% prijs (6 van de 8 gezette duiven hadden prijs). 

 

De liefhebber 
Jan Becker is een 67-jarige duivenliefhebber, die al ruim 40 jaar in Nijverdal op zijn huidige 

adres woont. Bijna 40 jaar had hij een tandartspraktijk en hij stopte hiermee op 1 april 2011. 

De duiven had hij al bij zijn ouderlijk huis. Zowel ooms van vaders- als moederskant hadden 

postduiven. Op foto’s van zijn jeugd is hij dikwijls met duiven bezig. Toen hij 11 jaar was, is 

hij echt met de wedstrijdsport begonnen. De aanleiding was minder leuk, namelijk de ernstige 

ziekte en de latere dood van zijn moeder. Jan over die periode: ‘Mijn vader had geen tijd en 

interesse op dat moment voor de duiven. Geruisloos heb ik toen de verzorging overgenomen. 

Snel was ik succesvol omdat ik termen als conditionering, Pavlov etc. welke ik geleerd had in 

de biologie-les in praktijk bracht. Mijn jonge duiven werden in 1965 al dagelijks met de fiets 

weggebracht (zo’n 12 km) en vonden bij thuiskomst hun dagelijkse rantsoen. Tegen ‘dat jong’ 

was niet te vliegen, werd er al snel gezegd.’  

 

De winnende duif 

De winnende  duif is de duivin, NL2013-1754199. Een zomerjong, die in het geboortejaar 

door het ongeval dat mij zelf overkwam in dat jaar slechts aan 3 taartvluchten kon deelnemen. 

Het is een nestduivin gespeeld op een jong van 7 dagen. In deze duivin  zitten eigenlijk alle 

lijnen van mijn oude stam namelijk: duiven uit de topduiven van Gebrs. Löwik, Henk 

Deenen, Jan Peters en Wim Derksen. De duivin heeft als jaarling  de 775e van 3.405 duiven 

op Bergerac gevlogen. Als 2 jarige de 241e van 5.589 duiven op Perpignan ZLU en nu als 3 

jarige de 1e Internationaal Narbonne Oude duiven, 2
e
 Nationaal Narbonne ZLU en 1

e
 van de 

Fondunie 2000. Dit zijn ook de enige fondvluchten waar zij aan deel nam. 

 

Het verhaal vooraf 

De laatste weken voor het inkorven van Narbonne ging het steeds een beetje minder met de 

duiven, vond Jan. St. Vincent ZLU ging nog redelijk, maar de week erna was vooral Marseille 

onder de maat. Slechts 2 van de 11 duiven vlogen prijs en dat is voor Jan niet goed genoeg. 

Jan: ‘Als het niet loopt, zoals je graag wil, ga je ook van alles zien. Ik vond mijn duiven in de 

week voor inkorving van Narbonne ‘doods’. Er zat geen leven in, de doffers willen graag 

knokken, maar ze zaten als lammetjes in het hok. Ik vroeg het aan mijn zoon en die vond het 

ook zo. Dus op zondagavond Jelle gebeld of hij maandag de duiven wilde nakijken. Dat wilde 

hij … gelukkig. Ik dacht als Jelle ze niet goed vindt, dan speel ik geen Narbonne. Jelle keek 

maandag de duiven na en zag geen spoortje narigheid … niets!!! Hij vermoedde wel dat de 

duiven misschien ‘verkeerde pinda’s’ hadden gegeten. Jan was net met een nieuwe zak 

begonnen … het zou dus kunnen dat die niet goed waren. Hij adviseerde me toch 8 duiven te 

spelen en wees die duiven ook aan. Na inkorving van Narbonne moesten de andere duiven 

even teruggenomen worden met gerst of zuiveringsmengeling. Dit heb ik gedaan … na een 

paar dagen vlogen de thuisblijvers weer weelderig rond en waren weer tierig in het hok en de 

8 Narbonne-gangers maakten een topuitslag. Jelle heeft er echt kijk op en ik ben hem 

dankbaar voor zijn advies. Wat heeft die man een kijk op duiven!!! En … misschien hebben 

die twee dagen extra mand mijn duiven wel goed gedaan, want het was twee dagen langer na 

die ‘verkeerde pinda’s’ ’. Bijzonder dit verhaal en het onderstreept dat Jelle een topmelker is 

en dat hij ook bereid is anderen te helpen en te delen in zijn kennis. Grandioos !!! En dat je 

goed op moet letten met pinda’s !!! 

 

Tot Slot 



De duivensport beleeft de gepensioneerde tandarts als hobby en tijdens zijn werkzame periode 

als geweldige ontspanning na een drukke dag. Alleen de marathonvluchten van de ZLU stelt 

hij als doel. Daarna moet de duivensport zich aanpassen aan zij gezin. Dit is helemaal geen 

enkel probleem. Zijn jongste zoon Luuk is ook helemaal gek van de ZLU vluchten en met zijn 

beperkte mogelijkheden doet hij het goed. Vanaf deze plek wil ik Jan (en Luuk) nogmaals 

feliciteren met deze prachtige uitslag en de overwinning in de Fondunie 2000. Succes op 

Perpignan en Cahors !!! 

 

Jaco van Nieuwamerongen 

 

 


