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Wilma & Arie Wouterse, Varik 
Winnen Perpignan met ‘Young One’ 

 
Met Perpignan is er een einde gekomen aan het ZLU-s eizoen en het 
Fondunie2000 seizoen. Met een vroege lossing en een  Zuid-Zuidwestelijke 
wind was de verwachting dat de duiven ’s avonds zou den doorkomen, ook in 
de Fondunie. Dit laatste bleek echter maar beperkt het geval. Slechts 4 duiven 
bereikten voor de neutralisatietijd de thuisbasis, terwijl er nog 2 duiven vroeg 
in de nacht geklokt konden worden. De uiteindelijke  overwinning gaat naar de 
eerstgeklokte duif op een van de kortste afstanden van de Fondunie. De 
‘Young One’, een 5-jarige nestdoffer blijft zijn 58 6 medestrijders voor en zorg 
hiermee voor een nieuwe triomf aan de Paasweg te Va rik. 
 
Een dikke 10 minuten later arriveert in Hellouw bij Gerard van Tuyl een duif die de 2e 
prijs wint. Gerard pakt vroeg in de nacht nog een duif die plaats 9 wint. Jos de 
Beukelaar uit Aalten zorgt voor een prachtprestatie op plaats 3 door om 21.50 uur 
een duif te constateren aan de Oostkant van de Fondunie. Deze prestatie krijgt nog 
meer elan doordat er slechts een zeer gering aantal duiven uit die hoek in concours 
is. Deze duif heeft dus zelf z’n koers moeten bepalen om nog deze avond zijn 
gummi’s af te kunnen leveren. Jan Hooymans uit Kerkdriel wint plaats 4 voor Kozijn 
uit Harderwijk, hiermee winnaar van Superfondclub GOU. Jurriaan van Amerongen 
heeft de laatste weken supervorm op de hokken. Na 2 overwinningen op Narbonne 
en Marseille nu weer 2 top 10 plaatsen aan plaatsen 6 en 8. Jan van Straten uit 
Utrecht is weer vooraan terug te vinden met plaats 7. Jan was vorig jaar winnaar van 
deze vlucht. Kees Kuijer en zoon uit Eemnes sluit de top 10. 
 
Wilma & Arie Wouterse 
Arie is in 1972 met de duivensport begonnen. Zijn vader en opa vlogen toen al zeer 
verdienstelijk op de kortere vluchten met hun zuivere Janssen duiven. Arie wist zich 
van begin af aan in de kijker te spelen op de wedvluchten. Vanaf 1979 is ook Wilma 
van de partij en hiermee is de combinatie geboren. In de jaren ’80 nemen ze deel 
aan het gehele vluchtprogramma met in hoofdlijn de bekende Verbart duiven. Zo 
winnen ze in 1979 al de 3e nat. St. Vincent. In 1989 worden ze kampioen van de 
NABvP op de dagfondvluchten. In 1991 wordt alles verkocht en breekt een periode 
aan waarin de duivensport op een laag pitje komt te staan.  
In 1997 bezoekt Wilma met een groep Chinezen een aantal gerenommeerde 
topliefhebbers door de contacten die ze in de loop der jaren opgedaan hadden. Het 
enthousiasme voor de sport komt terug bij zowel Wilma als Arie en een nieuwe start 
wordt gemaakt. Ook de hokken worden hiertoe aangepast.  
 
De duiven die aan de basis staan van de hedendaagse kolonie zijn de Verbarten van 
de jaren ‘70. Deze zijn gekruist met de Barcelona-lijn (150-lijn van Anton van 
Haaren). Met Gert-Jan Knoop uit Est is Arie dikwijls op zoek naar iets extra’s om het 
kweekhok te versterken. Samen brengen ze hiervoor de middelen in en samen 
profiteren ze van het rendement. Van First Prize Pigeons is later ook de lijn van de 
‘Donkere Barcelona’ gekomen. Bijhalen heeft Arie ook gedaan bij Henk Wegh uit 
Lochem, bekend van de topuitslagen op Barcelona, en Bernd Morsnowski uit Krefeld. 



Tot slot mag de inbreng van de duiven van Han van Osch uit Kerkdriel niet 
achterwege blijven. Uit de verschillende toppers die door Han de laatste jaren zijn 
aangeschaft krijgt Arie nogal eens een directe nakomeling te leen. De kolonie 
vliegers bestaat op dit moment uit zo’n 35 koppels overjarige duiven en 25 koppels 
jaarlingen. 
 
De methode Wouterse 
De hele voorbereiding op het seizoen wordt afgestemd samen met Gert-Jan Knoop 
uit Est en Jan van Brienen uit Geldermalsen. Wilma & Arie spelen hun duiven 
uitsluitend op nest. De duiven zitten op een tuinhok met stro op de bodem. Wat 
opvalt is dat het vrij donker is in de hokken. Hier wordt de droge mestmethode 
toegepast. Slechts een keer per jaar worden de hokken gereinigd. Dit geldt ook voor 
de broedbakken. De dagelijkse verzorging tijdens het seizoen is voornamelijk in 
handen van Arie. Wilma assisteert hierbij waar nodig. 
De opleiding van een fondduif zit er als volgt uit: als jong worden de duiven een keer 
of 6 afgericht. Telkens worden ze een voor een gelost en wordt de afstand 
opgevoerd. Vervolgens gaan de jonge duiven nog 2x mee met de kring (naar 
afstanden van deze vluchten wordt niet gekeken). De selectie vindt puur op 
gezondheid plaats. De jaarlingen en oude duiven gaan meestal rond koninginnedag 
voor de eerste keer de mand in. Dit gebeurt gezamenlijk met de duiven van Gert-Jan 
Knoop. De duiven worden niet of nauwelijks op het kringprogramma gekorfd, Arie 
geeft de voorkeur aan de Brabant vluchten, omdat ze dan ook leren om alleen te 
vliegen. De jaarlingen vliegen allemaal een dagfondvlucht en vervolgens Perigueux / 
Bergerac of Bordeaux ZLU / Bergerac. Selectie vindt wederom plaats op gezondheid. 
Arie heeft goede ervaringen met Bordeaux ZLU voor jaarlingen. Niet zelden worden 
de duiven die hiervan op tijd terugkeren op de hokken in Varik de cracks op latere 
leeftijd. De tweejarige en oudere duiven vliegen de eerste korte middaglossing als 
opstap voor het ZLU programma. Alleen de duiven voor Pau en Barcelona krijgen 
vooraf geen overnachting. De favoriete neststand van Arie is jongen van 2 a 3 
dagen. Vaak zijn het dan wel de duivinnen die zorgen voor de kopprijzen. Zoals al 
eerder gezegd, zijn de beste duiven bestemd voor de vluchten op het programma 
van de Fondunie. Als het seizoen eenmaal goed aan de gang is worden de 
fondduiven tussen de bedrijven door in de weekenden afgericht tot zo’n 60 a 70 km 
om ze in het ritme te houden. 2 maal daags trainen de duiven verplicht, alles gaat 
naar buiten, dus ook de broedende duiven. 
 
Het hele seizoen door stelt Arie een eigen mengeling samen voor de duiven dat als 
volgt is opgebouwd: 3x supervlieg, 2x 4-seizoenenvoer, 1x zoontjes, 1x tarwe, 1x 
P40, 2x gerst. Naarmate de grote vluchten naderen wordt het percentage gerst 
afgebouwd. Verder wordt er geregeld thee en bruin brood verstrekt aan de duiven. 
 
Medisch houdt Arie het zo simpel mogelijk. In december worden alle duiven geënt 
tegen paratyfus. In mei krijgen de vliegers nog een 5-daagse kuur voor paratyfus 
zodat ze schoon aan de vluchten kunnen starten. Voor een grote vlucht steekt Arie 
de duiven een week ervoor een geelpil op en verder wordt er incidenteel wat 
gegeven tegen ornithose. Dit gebeurt enkel als de duiven erom ‘vragen’. Duiven die 
worden bijgehaald krijgen wel eens een enting met levende entstof tegen paratyfus. 
Dit om te voorkomen dat met het inbrengen van ‘vreemde’ duiven ziektes op het hok 
gehaald worden. 
 



Young One 
De inmiddels 5-jarige doffer kreeg deze naam in 2007 toebedeeld doordat hij als 
nieuweling 3 op 3 pakte op de overnachting. Inmiddels wint hij 4 jaar op rij prijs van 
Perpignan en zal dus voor de diverse asduifkampioenschappen hoog gaan eindigen. 
Bij inkorving voor deze Perpignan zat hij op 14 dagen broeden en kreeg op de dag 
van inkorving een jong van 7 dagen ondergeschoven. Zijn duivin werd weggenomen. 
Blijkbaar was dit voldoende motivatie om winnaar te worden in de Fondunie en 
uiteindelijk een 13e nationaal te winnen.  
Zijn afstamming is tekenend voor de stam van Wilma en Arie en de successen die ze 
hebben met de 150-lijn van Anton van Haaren. De vader is een zoon van ‘De Barca’ 
(15e nat. Barcelona ’04) x ‘Bordeauxmoeder’, een duivin die moeder werd van 2 
duiven die beiden Bordeaux ZLU wisten te winnen in Fondclub Utrecht (2x 3e in 
Fondunie2000). Zij is weer een dochter van het bekende ‘Ruffec-koppel’ van Wilma 
en Arie. De Moeder van de winnaar werd aangekocht bij First Prize Pigeons, en is 
een kleindochter van zowel ‘De Donkere Barcelona’ van Anton van Haaren als de 
‘Boudewijn’ (1e nat. Barcelona 1997).  
 
Afgelopen seizoen wonnen Wilma en Arie o.a.; 
22e Nat. Brive (docht. 951 asduif FU 2007) 
21  Nat. Perigueux (volle zus Belofte ) 
92  Nat. Marseill 14e Nat dv.  Voorl.uitslag 
86  Nat. Pau 26 Nat dv. 50 Int. Dv. 
52 - 53 - 91 Nat dv. Narbonne 4 mee 
13  Nat.  Perpignan 
 
Met de wetenschap dat het afgelopen jaar een aantal crackduiven met pensioen zijn 
gegaan zoals, ‘Belofte’, 6x bij eerste 100 nat., de ‘Dikke Duif’ en de 3e int. Tarbes, 
kan met veel vertrouwen naar komende seizoenen worden uitgezien. Wilma en Arie, 
hartelijk dank en graag tot een volgende keer.  
 
 


