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Comb. Van den Berg, Utrecht  
Zoon ‘Kevin’ zorgt voor nieuw hoogtepunt 
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De weergoden leken ons zo goed gezind, maar toch werd de lossing van zaterdag 
uitgesteld naar zondag. Deze beslissing heeft nogal een impact gehad aangezien de 
wind zou draaien van Noordwest naar Noordoost. Dit is uiteindelijk te merken aan de 
Internationale uitslag waar de eerste Duitse liefhebber pas op plaats 37 is terug te 
vinden. Het werd een vlucht voor de allersterkste met slechts 1 aankomst in Nederland 
op de dag van lossing. Dit zou wel eens in het voordeel van het achterland kunnen zijn 
door de lage snelheden veel moet worden toegegeven door de kortste afstanden. 
Uiteindelijk is het een rode doffer van 2009 die met de zege aan de haal gaat in de 
Fondunie van de gekende familie Van den Berg uit Utrecht. Na hun zege op Nationaal 
St. Vincent in sector 3 in 2009 en diverse topnotering een nieuw succes aan de 
Jutfaseweg. 
 
Top 10 
De heer Leushuis uit Deurningen, een plaats tussen Oldenzaal en Hengelo zorgt voor een 
verrassing door op 1.026 km plaats 2 te veroveren geheel aan de Oostkant. De eerste 
Noord-Hollandse duif is voor Cees van der Laan uit Castricum met brons en ook nog plaats 
6. De tweede Noord-Hollandse duif gaat naar de winnaar van St. Vincent van vorige week, 
Jos Pepping uit Egmond a/d Hoef die net na Jan Becker uit Nijverdal constateert. Deze 
zelfde Jan Becker maakt na Barcelona nu wederom een geweldige uitslag met 5 duiven bij 
de eerste 100 Nationaal. Wederom in Egmond a/d Hoef, maar nu bij Duo De Groot & Leijen, 
zit een kopduif aan plaats 7, juist voor Sven van Houten uit IJsselstein. Deze duif pakte vorig 
jaar al kop van Orange en lijkt een aparte klasse op de Zuidoost-lijn. Op 9 de heer 
Klaversteijn uit Amsterdam juist voor een jaarling van Hein van Gurp uit Heino. Bijzonder fijn 
om deze liefhebber na zoveel gezondheidsproblemen terug te vinden in de top 10!  
 
Hoofdpersoon 
Gilbert van den Berg is geen onbekende in de duivensport. Al jaren spelend in het Utrechtse 
en inmiddels al jarenlang bij de kampioenen op afdelingsniveau en in de diverse fondclubs. 
Samen met broer Henny runnen ze een timmerbedrijf. Een mooie referentie hiervan is het 41 
meter lange duivenhok van Eijerkamp dat ze in het voorjaar na een storm geheel opnieuw 
gebouwd hebben samen met Rien Weijers. Gilbert is getrouwd met Diana en samen hebben 
ze 2 kinderen, Kevin en Mandy. In een adem met familie Van den Berg moet echter direct 
Bertie Boekhout genoemd worden. Gilbert runt de kolonie samen met Bertie die ook nog 
verdienstelijk op eigen adres speelt en bij afwezigheid neemt Bertie immers de honneurs 
waar.  
 
Stamopbouw 
Het duivenbestand is opgebouwd uit diverse rassen. Ten eerste de duiven van Harry Brakele 
uit Maarssen. Met Hein van Gurp onderhoudt de familie fijne contacten en ook met de 
gedwongen verkoop van Hein zijn er diverse duiven naar Utrecht gegaan. In Limburg putte 
Gilbert aan de bron bij Hein Brasse uit Vaesrade-Nuth. Dit zijn hoofdzakelijk de Jan Slabbers 
duiven. Uit de regio zitten duiven van de Van Houten’s uit IJsselstein. Op de totale verkoop 
in Thorn werden nog een aantal van deze duiven aangeschaft. Van Gerard van Tuyl uit 
Hellouw is de laatste jaren een flink aantal duiven aangekocht uit de beste lijnen van de 
‘Rodico’, ‘Twin’, ‘Foppe’, ‘Perpignan 27’, etc. De laatste aankopen zijn gedaan bij Jaap van 



der Velden uit Zuid-Beijerland en A.P. Overwater uit Strijen uit de allerbeste duiven met als 
doel om een sterkere ploeg Barcelonaduiven te formeren. Tevens zijn er diverse kinderen uit 
Nationale winnaars aangeschaft. Kortom, het bulkt van de kwaliteit op de hokken in Utrecht 
waar het nu zoeken is naar de juiste combinaties.  
 
Opleiding  
De jonge duiven worden flink aan de tand gevoeld, waarbij de eerste lichting op het gehele 
programma wordt gespeeld. Om het risico te spreiden wordt er een ronde voor de navlucht 
achter de hand gehouden. Dit is maar goed ook, want dit jaar ging het overgrote deel 
verloren tijdens een rampzalig verlopen lapvlucht vanuit de vaste lossingplaats St. Job. De 
jaarlingen worden direct voor de leeuwen gegooid en worden verdeeld over de diverse 
vluchten. In beginsel krijgen deze altijd 2 grote vluchten te verwerken waarbij ze in het begin 
nog op weduwschap gespeeld worden en later op een zo ideaal mogelijke neststand 
gebracht worden. Motivatie is een belangrijke factor in het geheel. Zo bezit de winnaar van 
Marseille zelfs 2 broedbakken met in elke bak een jong van verschillende leeftijd. Er wordt 
aan alle grote fondvluchten deelgenomen en de duiven zijn niet specifiek bestemd voor een 
discipline (ochtend- of middaglossing), maar telkens worden de best tonende duiven 
geselecteerd. 
 
Systeem 
Als gezegd, duiven worden in beginsel op weduwschap gespeeld en nadien op stand 
gebracht. De training geschiedt 2 maal daags met gesloten ramen. In het weekend 
voorafgaand aan de inkorving gaan de duiven naar St. Job om een voor een gelapt te 
worden, afhankelijk van het weer. Het belang van het voeren staat hoog in het vaandel. Voor 
inkorving van een grote vlucht wordt soms wel 5 keer op een dag gevoerd. De duiven 
ontbreekt het aan niets en gaan zo rond als een kogel de mand in. Het voer dat gegeven 
wordt is van Wielink, Fond HE en diverse mengelingen van Versele Laga. Ook snoepzaad 
en tovo staat veelvuldig op het menu. Van de film van Gerard Koopman is de ‘Van den Berg-
mengeling’ afgeleid: schapenvet, pinda’s en kaas, geheel zelf bereid. Verder is Gilbert zeer 
te spreken over de producten van Travipharma en volgt hiermee een vast programma in de 
voorbereiding op de vluchten. De laatste 3 dagen voor inkorving krijgen de duiven steevast 
Omega-vet (dierlijk eiwit) ter beschikking. In het drinkwater gaat combi fond en bij thuiskomst 
krijgen ze eerst honing of druivensuiker en later vlieggoud van Travipharma.   
 

 
 
Winnaar 
De winnaar is een 3-jarige nestdoffer met een edele afstamming. Zijn vader is ‘Kevin’ van 
2004, die arriveerde in 2007 als enige duif in de nacht van Irun (01.56 uur) en won een 1e in 



de Fondunie2000 en 31e Nationaal. Deze doffer was jarenlang een vaste waarde op het hok 
alvorens hij naar het kweekhok verhuisde. In zijn afstamming is het van vaderskant Jan 
Theelen en van moederskant Harry Brakele. De moeder komt rechtstreeks van Gerard van 
Tuyl uit Hellouw en stamt uit 2 duiven die in 2007 respectievelijk 20e en 27e Nationaal vlogen.  
 
Meldingen Marseille - Fondunie 2000 – Top 10 
 
Plaats Centra Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Meter / min 

1 1139 Comb van den Berg  Utrecht  999.6408 07:50:49 092023344 903.1675 
2 0617 H.J.A. Leushuis  Deurningen  1026.371 08:41:37 101224051 886.6244 
3 1300 C.J. van der Laan  Castricum  1056.170 09:20:54 091069324 882.4219 
4 0617 J.A.M. Becker  Nijverdal  1032.619 08:57:15 101219668 880.1361 
5 1300 J. Pepping  Egmond aan de Hoef  1062.877 09:36:30 101545041 876.6002 
6 1300 C.J. van der Laan  Castricum  2 09:35:47 091054774 871.5838 
7 1300 Duo de Groot & Leije Egmond aan de Hoef  1063.377 09:44:48 101545251 871.0498 
8 1020 Sven van Houten  IJsselstein  994.4716 08:26:37 101438921 870.3458 
9 1211 N. Klaverstijn  Amsterdam  1034.315 09:23:48 091007787 862.0736 
10 0305 H. van Gurp  Heino  1039.381 09:32:07 111329601 860.3322 

 


