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Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen, Veenendaal 
Winnen Bordeaux ZLU in de Fondunie 

 
Bordeaux ZLU is traditioneel een vlucht waarop veel  jaarlingen de vuurdoop 
krijgen op de grote fond. Metname in het Westen van  het land wordt deze 
vlucht hiervoor aangegrepen. Het verloop van deze v lucht wisselt nog wel 
eens, afhankelijk van de weergesteldheid. Met een N oordoosten wind zou de 
2010 editie een flinke opgave worden voor de 1059 d uiven in het Fondunie 
concours en de vraag was of er duiven zouden doorko men op de dag van 
lossing. Uiteindelijk lukt het 2 duiven in de afdel ingen 7 t/m 11 die deelnemen 
aan het Fondunie concours om de thuishaven te berei ken. Bij Gerrit en Jaco 
van Nieuwamerongen wordt om 22:22 hun tot ‘Zonsonde rgang’ omgedoopte 3-
jarige doffer geconstateerd waarmee deze de concurr entie te snel af is en een 
26e nationaal wint tegen 3987 duiven. 
 
In Utrecht bij de heer Slotboom valt net voor elven nog een duif en wel om 22.58 uur.  
Harry Kalter uit IJsselmuiden komt op vluchtdag 2 uitermate sterk voor de dag met 2 
duiven in de kop van de uitslag op plaats 3 en 5. Jan Doppenberg, inmiddels toch 
wel te betitelen als ‘de topper van 2010’ wint plaats 4. Op plaats 6 vinden we Anton 
Opdenoordt uit Zevenaar, al jaren sterk spelend onder de naam ANTOP. Op plaats 7 
vinden we Hans Koetsier uit Voorthuizen die een kopprijs pakt met zijn 
eerstgetekende. Gebroeders Hendriks uit Zeist eisen plaats 8 op voor de eerste 
jaarling in de uitslag van Rieks Lonsain uit Nieuwleusen. De top 10 is compleet met 
Huub Spaan, die sympathieke liefhebbers speelt nog altijd, uit eerbetoon aan de 
helaas overleden Peter Heysen, onder de naam Heysen-Spaan en kunnen weer 
terugkijken op een prima seizoen.   
 
Gerrit & Jaco van Nieuwamerongen 
Vader Gerrit en zoon Jaco spelen alweer enkele jaren in combinatie op het erf van 
Jaco, wat hij eind jaren ’90 overnam van opa Job, de vader van Gerrit. Opa Job is 
eveneens de grondlegger van de duivensport in deze familie. Tot halverwege de 
jaren ’90 heeft opa volop meegedaan met het verzorgen van de duiven, waarmee hij 
in 1925 mee begon. In 1997 ging hij met oma naar een verzorgingshuis waar hij de 
duivensport tot zijn overlijden, november 2002, op een afstand intens bleef volgen. 
Gerrit en Jaco groeide al jong met de duiven op en kregen hetzelfde enthousiasme 
als opa Job. Bestond vanaf het eind van de jaren ’60 de duivencombinatie nog uit 
twee melkers, opa Job en zoon Gerrit, vanaf 1986 kwam daar kleinzoon Jaco bij. 
Sinds 2004 staat er comb. G & J van Nieuwamerongen op de uitslag. Een inmiddels 
hele bekende naam in overnachtfondland met als absoluut hoogtepunt de 1e nat. 
Mont de Marsan sector 3 in 2006. 
 
Stamopbouw 
De fondstam werd opgebouwd rondom een stamdoffer van 1984 van het Van der 
Wegen soort via Eijerkamp. In eerste instantie werd deze doffer gekoppeld aan 
kinderen van het oude stamkoppel, die dateert uit de tijd dat opa Job en vader Gerrit 
nog programmaspelers waren. Dit koppel bestond uit een Van der Wegen-doffer en 
een De Smet-Matthijs-duivin, beiden via Eijerkamp. Twee duivinnen uit dit koppel 
waren de eerste vrouwtjes van de stamvader van 1984. Later stond deze doffer een 



aantal jaren gekoppeld tegen een Van der Wegen-duivin eveneens via Eijerkamp. 
Vanaf 1992 kwamen er andere duiven op de hokken. Deze duiven worden gekoppeld 
aan de stamdoffer en kinderen van hem. De duiven die hieruit voortkwamen hadden 
allemaal dezelfde eigenschappen, een zeer zachte pluim en niet te klein maar zeker 
niet te groot. Als ze ergens een duif aanschaffen dan wordt die gekoppeld tegen een 
duif van het eigen soort en na drie jaar kijken ze wat de jongen eruit presteren. Na 
drie jaar worden pas prestaties verwacht en wordt naar aanleiding daarvan 
nagegaan of ze mogen blijven of niet. Er werd in 1994 een duivin geleend van Martin 
Jacobs uit Bennekom van het Westerhuis soort. Deze duivin won bij Martin 17 
overnachtprijzen. In 1992 kwam er een doffer en een duivin van Bram Douw, Oud 
Vossemeer. De duivin was van het soort van Westerhuis uit Gouda en de doffer 
kwam uit een kruising Westerhuis maal Aarden. Een zuivere Aarden duivin komt van 
Jan Zantboer uit Steenbergen terwijl de duiven met het Van Wanroy bloed komen uit 
twee kleinkinderen van de Black Giant van Eijerkamp en een geleende duivin van 
Izak de Jong uit Leerdam, die onder andere de oma van de 1e nat. Mont de Marsan 
is. De laatste jaren worden knappe duiven gekweekt uit een doffer van Meindert 
Drienhuizen (Vader o.a. van de Blauwe 37, die al een 1e prijs won van Montauban en 
van St. Vincent) en een doffer van Jan Roelofs (o.a. de vader van de 5e nationaal 
Limoges bij Van den Berg en zn, Utrecht). Terwijl Jo (de 1e nat. Mont de Marsan) ook 
het goede bloed al door heeft gegeven aan o.a. de 21e nat. Cahors van dit jaar en de 
5e nationaal Perigueux van vorig jaar bij Rinus Lambrechts uit Amersfoort. De eerste 
prijs winnares van Perigueux (72e nationaal) van dit jaar is gekweekt uit de ‘Carteus 
Giant’ met een duivin van duivenvriend Piet Westerlaken uit Veenendaal. 
 
De methode Van Nieuwamerongen 
De accommodatie van Gerrit en Jaco bestaat uit twee hokken. Het kleine hok van vijf 
meter bestaat uit drie afdelingen, waarin per afdeling acht koppels zitten. Het grote 
hok bestaat uit vijf afdelingen, twee voor de vijftig jongen en drie afdelingen voor in 
totaal 28 koppels. Een deel van de kweekduiven zitten tussen de vliegers en de 
bijzondere kweekduiven zitten op andere hokken van liefhebbers waar Gerrit en Jaco 
mee bevriend zijn. De duiven van Gerrit en Jaco worden het hele seizoen op het nest 
gespeeld. Training is hierbij heel erg belangrijk. Om kampioen te worden mag je niet 
stilzitten. Als voorbereiding op de fondvluchten worden de duiven zoveel mogelijk 
ingespeeld. Soms gaan ze mee met de afdelingsvluchten, andere weken worden ze 
ingekorfd op de zondagsvlucht vanuit Pommeroeul, maar de duiven worden ook vaak 
zelf opgeleerd. Dan worden de plaatsen Reusel of St. Job in ’t Goor aangedaan. 
Doordeweeks moeten de duiven een uur per dag trainen rond het hok en de laatste 
dagen voor inkorving twee maal een uur per dag. Deze training is voor nestduiven 
erg belangrijk vinden de mannen uit Veenendaal, omdat deze duiven nog weleens 
zwaar willen worden. Het weekend voor een overnachtvlucht krijgen de duiven nooit 
een vlucht met twee dagen mand. De duiven krijgen dus veel variatie in hun 
programma. Het is veel werk maar als je ziet dat de duiven steeds beter naar huis 
komen dan rijd je ook gemakkelijker een eindje weg!   
  
De duiven worden op het nest gespeeld waarbij zij vroeger als vaste neststand tien 
dagen eieren aanhielden. Nu worden de duiven voor de eerste vlucht klaargezet op 
een stand van 10 dagen broeden of 6 dagen jongen en laten de duiven na die vlucht 
doorgaan zoals het gaat. ‘Want het maakt volgens onze ervaring niet uit, behalve 
met warm weer, dan kun je geen duiven spelen die met pap zitten!  
 



Gerrit en Jaco houden niet van medicijnen. De duiven moeten zo min mogelijk van 
deze stoffen binnen krijgen. Om de duiven gezond te houden en bij te laten tanken 
van alle inspanningen krijgen de duiven goed voer van de merken: Mariman, Beijers, 
Versele Laga en Patagoon. Met regelmatig biergist en lookolie (Natural) of Probac 
met lijnzaadolie over het voer. Na een vlucht krijgen ze elektrolyten in het water. 
Eens per week krijgen ze appelazijn in het water. Als je de duiven topsport laat 
bedrijven dan moet je ze goed begeleiden, zodat ze goed herstelt aan de volgende 
klus kunnen beginnen, vinden Gerrit en Jaco.  
 
De ‘Zonsondergang’  
Deze 3-jarige doffer werd op eitjes ingekorfd voor zijn eerste grote vlucht. Als laat 
jong van 2007 werd hij rustig opgeleerd, in 2008 met een Bourges als verste vlucht. 
Vorig jaar bleven diverse keren duivinnen achter waardoor de neststanden van de 
doffer steeds verbroken werden en hij dus niet gespeeld werd op de overnachting. 
Dat geduld beloont wordt blijkt wel, aangezien hij als op Bordeaux direct liet zien uit 
het goede hout gesneden te zijn. De ouders van deze doffer komen beiden van Hans 
Eijerkamp waar ze al jaren een goede relatie mee opgebouwd hebben. De ouders 
komen uit de kweekduiven van het hok B.J. Eijerkamp (Ponderosa), waar in die tijd 
Sjaak Buwalda succesvol was. De vader is een superkweekdoffer, en wel de 
"Carteus Giant". Deze doffer komt uit een zoon van "De Black Giant" ("Black Velvet") 
met een Carteus-duivin, die de moeder is van de 1e nat. Perpignan van Brockamp en 
grootmoeder van de 1e Internat. Barcelona van Menne. Uit deze doffer zijn al diverse 
duiven gekweekt met diverse duivinnen die top hebben gevlogen met prijzen bij de 
eerste 100 nationaal. De moeder van de winnaar is een kleindochter van de Black 
Giant, ook met Carteus. De moeder heeft metname ook op andere hok voor prima 
nazaten gezorgd met veel kopprijzen. Een volle broer van ‘Zonsondergang’ wint in 
2010 bij Martin Jacobs in Bennekom een 9e nat. Cahors sector 3. Kortom, met de 
Black-Giant lijn beschikken Gerrit en Jaco over een goed verervend stel 
kweekduiven. 
De ‘Zonsondergang’ is in 2010 verder niet meer gespeeld en is een van de troeven 
voor komend seizoen waarin Gerrit en Jaco zich meer willen gaan richten op de ZLU-
vluchten.  
 
Jaco, bedankt voor de info, waarbij ik voor een groot deel heb kunnen putten uit de 
prachtige website: www.g-jvannieuwamerongen.nl of van hun weblog op 
www.marathonnoord.nl  


