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Vanwege de wederom zuidelijke stroming werd besloten de duiven om vrijdagmiddag 
14.00 uur te lossen zodat er op de dag van lossing geen Internationale duif zou 
thuiskomen. Er kon toen nog niet bevroed worden dat het een flinke opgave zou gaan 
worden voor de duiven. De eerste aankomsten lieten veelal lang op zich wachten en 
bij menigeen duurde het tot laat in de middag of zelfs tot vluchtdag 3 eer er een duif 
arriveerde. Met 1.210 duiven in de strijd uit de afdelingen 6-7-8-9-10-11 kon het 
wachten beginnen. De eerste melding kwam verrassend uit Didam van Leo Rompelaar, 
die qua snelheid niet meer overtroffen kon worden. Met tevens een 4e nationaal een 
waar hoogtepunt voor deze liefhebber.  
 
Top 10 
Een fantastische spreiding kent de top 10 met 2 duiven uit afdeling 9, 3 duiven uit afdeling 6, 
3 duiven uit afdeling 7 en 2 duiven uit afdeling 8. Plaats 2 is voor W. Klaverstein sr. met 
tevens nationaal top 10, juist voor Wilma en Arie Wouterse uit Varik. Arjan Beens, de 
superman uit Genemuiden, bewijst zijn klasse opnieuw aan plaats 4. Jan Peters uit Bemmel 
grijpt naast plaats 5 de zege in de Marathon Noord competitie. Op nummer 6 de 
Internationale winnaars van 2011 en wel comb. Bogaard-Van Buuren uit Amsterdam. De 
gekende Nico Volkens uit Bergen (NH) tekent voor plaats 7 voor een supernotering voor 
Coen van Haarlem uit Terborg. Gert-Jan Knoop uit Est legt beslag op plaats 9 en voormalig 
Internationaal Barcelona-winnaar Gerard van Tuyl sluit de top 10. Al met al een top 10 met 
een enorme reputatie waaronder verschillende Nationale en Internationale winnaars. Dit 
geeft nog wat extra cachet aan de overwinning in deze competitie.  
 
Hoofdpersoon 
Leo Rompelaar is geen onbekende in de duivensport en heeft al meer dan 40 jaar 
fondduiven. 5 jaar geleden heeft hij zijn installatiebedrijf overgedaan aan zijn zoon waardoor 
er wat meer tijd beschikbaar is voor de duiven. In beginsel waren er successen met duiven 
van Martin Krauth uit Meerssen waaronder op de legendarische Barcelona van 1987 met 2 
prijzen van 2 duiven! Begin jaren ’90 werd al eens het 3e kampioenschap Marathon Noord 
behaald en in het VNCC kampioenschap de laatste jaren diverse hoofdprijzen waaronder 
een fiets. Leo is lid van de Luchtbode in Didam.  
 
Stamopbouw 
Leo beschikt over een 60-tal duiven waarvan de doffers verdeeld zitten over 4 
weduwnaarshokken en op het traditionele weduwschap worden gespeeld. De duivinnen 
gaan dus niet mee. Daarnaast zitten er een 8-tal kweekkoppels. Leo heeft met een aantal 
liefhebbers de laatste jaren een goede band opgebouwd waarmee er de volgende soorten 
duiven op het hok zijn gekomen : Steketee, Jaap Mazee, Cees van der Laan, Frank van der 
Wel, Peter Bruinenberg en recent duiven van Gerard van Tuyl via Ben van Holland. Nog 
altijd worden met verschillende van deze liefhebbers duiven geruild om zo elkaar op een 
hoger plan te tillen.  
 
Methode 
Nimmer worden duiven geconstateerd buiten de fondvluchten. De jonge duiven gaan deels 
mee op de vroege toer en deels op de natoer. Selectie geschied naar eigen inzicht. De 



jaarlingen krijgen bij voorkeur 2 overnachtingen voor de kiezen en het gros gaat dit jaar naar 
Orange, de morgenlossing. De voorkeur ligt op de ZLU vluchten. De duiven werden begin dit 
jaar summier ingespeeld ten gevolge van het koude weer. Op St. Vincent werd voor Leo’s 
doen laat gedraaid, waarschijnlijk te wijten aan gebrek aan ritme bij de duiven, zij hadden 
toen 2 kleinere vluchten gehad in de voorbereiding. Controle door Nanne Wolf gaf aan dat er 
niets aan mankeerde. Bij thuiskomst van de vlucht krijgen de duiven doorgaans een 
ontsmettingsmiddel tegen het geel via het water of er wordt een pil opgestoken. Vervolgens 
staat er 2 maal per week biergist met tarwekiemolie op het programma, rijk aan vitamine E. 
De duiven worden in potjes gevoerd en krijgen een Mariman mengeling voorgeschoteld. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen doffers die mee gaan of thuis blijven, de mengeling 
wordt standaard wat aangevuld met snoepzaad en als er nog voer overblijft dienen ze dat 
eerst op te eten. Leo is een zeer propere liefhebber waar 2 maal daags de hokken gekrabd 
worden, alleen de jongen en kwekers zitten op roosters. Nogal eens gaat de brander even 
door de hokken.   
Het tonen geschiedt meestal 2 dagen voor inkorving. Het grote voordeel vindt Leo de rust die 
dit de duiven geeft bij het inkorven.  
 
Winnaar 
De winnaar van Barcelona maakte zijn debuut op deze klassieker. Hij miste echter nog nooit 
zijn prijs en is een vaste waarde geworden op het hok. De vader komt rechtstreeks van Jaap 
Mazee uit Ens vandaan terwijl De moeder, soort Steketee, komt rechtstreeks van Toon 
Schults uit Bruinisse waarvan Leo meerdere goede duiven op het hok heeft. Inderdaad, Toon 
Schults, de glorieuze winnaar van deze Barcelona. De winnaar en de duif van Leo zijn aan 
elkaar verwant van moederskant waar zoals in vele kopduiven op deze Barcelona het 
Steketee bloed stroomt. De doffer van Leo heeft nog meerdere goed presterende broers op 
het vlieghok zitten. De 2e duif van Barcelona rond 16.30 uur was zo’n broer. Hoe zijn 
toekomst eruit gaat zien is nog even in ongewis, maar dat er van genoten wordt staat vast! 
 
Meldingen Fondunie 2000 – top 10 
 
Plaats Centra Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Meter / min 
1 0803 L. Rompelaar  Didam  1210.269 09:25:13 061862429 1523.8526 
2 1211 W. Klaverstijn sr.  Amsterdam  1237.011 10:11:24 081350619 1471.9324 
3 2128 Mevr Wouterse & Arie Varik  1185.426 09:38:30 061267349 1468.0208 
4 0305 Arjan Beens  Genemuiden  1281.997 11:35:35 051965879 1386.5674 
5 2139 J. Peters  Bemmel  1200.181 10:40:40 051012656 1380.0478 
6 1211 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam  1239.206 11:19:51 081350913 1363.4879 
7 1300 N.C. Volkens  Bergen  1267.426 12:01:08 081381423 1333.9460 
8 0850 C. van Haarlem  Terborg  1212.417 11:33:45 94028360 1313.9172 
9 2128 G.A. Knoop  Est  1186.771 11:23:40 072006943 1300.3345 
10 1020 G. van Tuyl  Hellouw  1182.138 11:24:24 091375987 1294.2176 

 


