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Een eerste prijs pakken, in welk verband dan ook, is en blijft iets speciaals. 
Natuurlijk spreekt een kringoverwinning meer aan dan een zege in de 
vereniging, maar doordat de geografische factoren nogal eens hun stempel 
drukken op concoursen, telt zeker de overwinning in de locale club. Een 
overwinning pakken in een concours van de Fondunie is geen eenvoudige 
opgave en betekent meestal ook een nationale kopprijs. Om dit dan 2 keer 
achtereen te doen is een geweldige prestatie. Dit overkwam (want zo moet je 
het noemen!) Jurriaan van Amerongen uit Bunnik. Zowel vanuit Marseille als 
Narbonne pakte hij de zege nadat hij er al dichtbij was op Tarbes met zijn super 
06-720 met een 3e plaats.  
 
Marseille 
Jan Doppenberg uit Voorthuizen, wat kunnen we nog meer doen dan onze hoed voor 
zijn prestaties afnemen dit jaar. De keizerkampioen van 2009 is dit jaar enorm op 
dreef met de een na de andere kopprijs. Op Marseille legt Jan beslag op plaats 2 en 
8. Peter Bruinenberg uit Steenwijk, die de laatste jaren furore maakt op Barcelona, 
heeft op Marseille hard uitgehaald naar de concurrentie en laten zien dat ook op de 
verre afstanden kopprijzen winnen mogelijk is. Dan hebben we het niet over 1 vroege 
duif, Peter wint namelijk de ereplaatsen 3-5-10 in de Fondunie en 4 duiven bij de 
eerste 100 nationaal, grandioos! De heer Aalberts uit Zetten pakt plek 4 met zijn 
eerstgetekende net als de heren Wennekes uit Tiel en Maassen uit Amersfoort op 
respectievelijk plaats 6 en 7. De heer Wiegmans uit Velddriel maakt de top 10 
compleet aan plaats 9. 
 
Narbonne 
Op de voorlopige meldingslijst van Narbonne prijkt de naam Jan van Straten uit 
Utrecht op plaats 2. Vorig jaar nog winnaar van Perpignan in de Fondunie en nu 
weer dichtbij. Een klasse prestatie levert combinatie Werink & Ekkelenkamp die in de 
achtervlucht in Emmeloord plaats  4 en 8 opeisen. Plaats 5 is voor wie anders dan 
Jan Doppenberg uit Voorthuizen (vorig jaar winnaar van deze vlucht), voor Rennes 
en Wennekes uit respectievelijk Benschop en Tiel. Benschop is wederom 
vertegenwoordigd op plaats 9 met Comb C.J.J. van Wijk terwijl N. van Namen uit 
Velddriel de top 10 completeert. 
 
Hoofdpersoon 
Jurriaan van Amerongen, 31 jaar, is slager van beroep. Nog altijd woonachtig in het 
ouderlijk huis met zijn moeder reist Jurriaan dagelijks naar de slagerij in Utrecht om 
hier pas rond half zeven van terug te keren. Van kleins af aan begonnen met duiven, 
als 3e generatie na opa en vader. In het verleden hebben ze zelfs nog met z’n drieën 
in combinatie gevlogen. In 1982 kwam familie Van Amerongen op het huidige adres 
wonen. In die tijd werd aan alle vluchten succesvol deelgenomen en slechts met een 
paar fondduiven werden de overnachtvluchten gespeeld. Met een aantal laatjes van 



1995 werd de overschakeling naar de grote fond ingezet. Deze laatjes kwamen van 
niemand minder dan de familie Van Houten uit IJsselstein. Bewust kiezen we hier 
voor de alomvattende naam ‘familie’ omdat er 4 broers en vader Van Houten actief 
zijn in de duivensport. De snelheidsduiven werden geleidelijk uitgeselecteerd. Na het 
overlijden van vader enkele jaren geleden staat Jurriaan nu geheel op eigen benen 
waarbij hij nogal eens wordt bijgestaan door Menno Vernooij, die hem waar kan 
assisteert.  
 
Stamopbouw 
Vanaf 1996 kwamen er bijna elk jaar wel duiven vanuit IJsselstein naar de hokken in 
Bunnik. De Van Houten’s beschikken hoofdzakelijk over het Van Loenhout-soort, 
inmiddels wereldberoemd geworden door de internationale overwinning van Nelly op 
Barcelona 2009. Deze duiven werden in beginsel ingekorfd op de middaglossingen, 
maar later werd de aandacht verlegd naar de ochtendlossingen van de ZLU. In 2004 
werden 20 jonge duiven gehaald bij Gerard van Tuyl uit Hellouw. Gerard keurde ze 
later zelf op de hokken in Bunnik en een aantal werd voor de kweek bestemd. Deze 
inbreng bracht de kolonie Van Amerongen op een hoger plan en met name de 
kruisingen doen het zeer goed. In zijn zoektocht naar klasse duiven is Jurriaan ook 
aan het soort van Cor de Heijde uit Made gekomen, rechtstreeks en via Ad Valk 
(Hank). Met name dit jaar (zware omstandigheden) laten deze duiven zich 
nadrukkelijk zien. Een andere belangrijke inbreng is een dochter van Micha (1e nat. 
St. Vincent bij Vermeulen in Zeist). Daarnaast schaft Jurriaan links en rechts nog wel 
eens wat aan of doet aan samenkweek zoals bijvoorbeeld met Gilbert van den Berg 
uit Utrecht. Hierover later meer. 
De duiven worden in een jaar niet omgekoppeld vanwege het werk dat dit met zich 
meebrengt, zo kan het zijn dat een koppel meerdere jaren bij elkaar blijft zitten. 
Jurriaan erkent de risico’s hiervan, maar profiteert ook van een topkoppel waarvan hij 
zo in kort tijdsbestek meerdere nakomelingen heeft.  
Om de stam in tact te houden worden de duiven deels zuiver gehouden en gekruist. 
Via inteelt worden lijnen vastgelegd en de betere vliegers gaan na hun carrière naar 
het kweekhok. Een van deze duiven is de 06-720, welke in 2009 excelleerde met 
14e, 20e en 97e nationaal sector 3 op de middaglossingen. Hij werd hiermee 2e bij 
Best of the Best en 3e kampioen nationale overnachtvluchten NPO. In 2010 pakte hij 
na een goede prijs op St. Vincent op zijn eerste ZLU-vlucht vanuit Tarbes een 58e 
nationaal en 3e in de Fondunie. Inmiddels heeft Jurriaan zijn chipring verwijderd en 
zal hij naar het kweekhok verhuizen. Hij is een exponent van de kruising Van Houten 
x Gerard van Tuyl.  
 
Systeem Van Amerongen 
Met 2 hokken van ca. 10 meter heeft Jurriaan de beschikking over voldoende ruimte. 
Met een 10-tal kweekkoppels, 5 voedsterkoppels, ca. 90 oude vliegduiven en ca. 80 
jonge duiven hebben we het hele duivenbestand doorgenomen. De oude duiven zijn 
ondergebracht in 5 afdelingen waarbij de jaarlingen gescheiden worden van de oude 
duiven. Een aantal laatjes wordt vanuit het jonge duivenhok of een ren gespeeld en 
dient als aanvulling als er duiven achterblijven op de beginvluchten. Dit jaar is vroeg 
gekweekt en enkel uit de 10 koppels kweekduiven. Later zijn van de vliegduiven 
eieren overgelegd naar de kwekers/voedsterkoppels voor een aantal laatjes. De 
jonge duiven gaan mee op de nalijn en de laatjes worden zelf afgericht in de winter. 
Hier blijven er nooit veel van over, maar wat overblijft is meestal goed. De jaarlingen 
werden in 2009 aan 3 overnachtvluchten blootgesteld, terwijl dit jaar de teller op 2 zal 
blijven steken. Hier zit doorgaans Bordeaux ZLU bij. Selectie gebeurt op basis van 



gevoel en nog wat minder op basis van prijzen. Echter, heeft een duif 3 keer gemist, 
dan kan vrijwel geen enkel gevoel hem of haar nog redden. De jaarlingen die blijven 
verhuizen het jaar erna naar een nieuw onderkomen om zo de nieuwe generatie 
gescheiden te houden van de oude duiven. De betere oude duiven worden gespeeld 
op de ochtendlossingen van de ZLU, maar ook aan de middaglossingen wordt 
deelgenomen. 
De koppeling van de kwekers was dit jaar al begin januari om zo voldoende jonge 
duiven te kunnen kweken om te spelen. De vliegers werden gekoppeld ca. 8 weken 
voor Brive en na 2 dagen werden de eieren verwijderd of overgelegd. Vervolgens 
werden ze op weduwschap ingespeeld. De volgende koppeling geschiedt zo dat ze 
op Barcelona op 5 dagen jongen zitten. Alle duiven worden verder het hele jaar op 
nest gespeeld. 
 
Qua voeding is het allemaal vrij simpel. In de winter is het een mengeling van 
Patagoon met veel gerst en in het seizoen komt er een mengeling van Mariman bij. 
De gerst verdwijnt naar mate de overnachtvluchten dichtbij komen. Zodra de duiven 
op nest komen is het volle bak. De duiven die meegaan op de vluchten worden apart 
in hun bak opgevoerd met een mix van tovo, pinda’s, snoepzaad en een 
mineralenmix.  
 
Winnaar Marseille 
Een apart verhaal schuilt achter de prestatie van deze doffer. Als pieper werd hij 
namelijk opgevangen van een liefhebber uit Steenwijk, Jo Klooster. Het frappante 
was dat Jurriaan ook een oude duif van deze liefhebber als aanvlieger kreeg. De 
pieper bleef, de oude duif vertrok weer. De afstamming laat zien dat de vader via J.C. 
de Zwart komt en een 41e nat. Limoges sector 4 vloog. Hierachter gaan de lijnen van 
P. Beerda en E. Wielink schuil. De moeder is van Jo Klooster zelf waarbij diverse 
Portugese duiven in de afstamming voorkomen. Deze vinden hun oorsprong echter 
weer in het Nederlandse met namen als Marijn van Geel.  
 
Winnaar Narbonne  
Jurriaan wint in de fondunie prijs 1 en 3 met 2 zusjes. De vader heeft Jurriaan 
bekomen via samenkweek met Gilbert van den Berg uit Utrecht. Zijn ‘Opa’, 
stamvader van Harry Brakele en later bij Gilbert van den Berg, werd gekoppeld aan 
de 777 die Jurriaan kocht bij Edwin Berrevoets, die overschakelde naar de snelheid.   
De moeder van de zusjes is de dochter van Micha (soort Guus van Aken x Theo 
Ernest), 1e nat. St. Vincent van Vermeulen uit Zeist x duivin van Batenburg van de 
Merwe. Deze duivin kocht Jurriaan via internet. 
In 2009 wonnen 3 kinderen van dit koppel 3 op 3 met o.a. een 12e nationaal. Met de 
prestaties van de zusjes op Narbonne mag je gerust zeggen dat Jurriaan beschikt 
over een fantastisch kweekkoppel. Doordat nogal eens nagelaten wordt om over te 
koppelen zit dit koppel ook dit jaar weer samen!! 
  
De jonge generatie duivencoaches doet weer van zich spreken, dit keer in de 
persoon van Jurriaan van Amerongen. Vorig jaar in de reportage van Jan van Straten 
uit Utrecht werd duidelijk dat de jonge de oude generatie als het ware op sleeptouw 
neemt en extra motiveert er een schepje bij te doen. Jurriaan, gefeliciteerd met je 
prestaties en graag tot ziens in november op de feestavond, want deze jonge 
generatie weet aardig goed wat feesten is…………………………. 
 



 
Top 10 Marseille 

1. A.J. van Amerongen – Bunnik 
2. J. Doppenberg – Voorthuizen 
3. P. Bruinenberg – Steenwijk 
4. J.W. Aalberts – Zetten 
5. P. Bruinenberg – Steenwijk 
6. H. Wennekes – Tiel 
7. T. Maassen – Amersfoort  
8. J. Doppenberg – Voorthuizen 
9. K. Wiegmans – Velddriel 
10. P. Bruinenberg – Steenwijk  

 
Top 10 Narbonne 

1. A.J. van Amerongen – Bunnik 
2. J. van Straten – Utrecht  
3. A.J. van Amerongen – Bunnik 
4. Werink & Ekkelenkamp – Emmeloord  
5. J. Doppenberg – Voorthuizen 
6. H. Renes – Benschop  
7. H. Wennekes – Tiel 
8. Werink & Ekkelenkamp – Emmeloord  
9. Comb. C.J.J. van Wijk – Benschop  
10. N. van Namen – Velddriel   

 


