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Theo Burgers, Weurt 
Topvorm zorgt voor dubbelslag op Narbonne 
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Het wordt een beetje eentonig om elke week te beginnen met de 
weersomstandigheden die wederom niet mee zaten op het beoogde tijdstip van 
lossing. Uitstel naar zondag was het resultaat. Langzamerhand wordt duidelijk dat we 
moeten zorgen voor duiven op de kooi die om kunnen gaan met dergelijke 
omstandigheden. De snikhete zomers van weleer lijken voorgoed verleden tijd. Een 
hok dat zich volledig in haar element lijkt te voelen bij deze omstandigheden is dat van 
Theo Burgers uit Weurt. Naar een schitterende uitslag op Marseille volgde een 3e nat. 
Cahors op zondag met een jaarling en in de avonduren 2 klasseduiven op Narbonne. 
Theo Burgers, zoon en kleinzoon van een gekende familie duivenliefhebbers welke in 
1982 eeuwige roem verwierf met een 1e Internationaal Pau.  
 
Top 10 
Theo Burgers zorgt met 2 constateringen voor een dubbelslag. Het brons op deze vlucht 
gaat zeer knap naar Herman Brinkman uit Tuk met een constatering om 06.35 om 1.100 km 
en met tevens plaats 10 een prestatie van formaat van deze topper. Plaats 4 gaat naar 
Aldus-Poulusse uit Kerkdriel die weer eens een topnotering op hun conto schrijven. Op 5 een 
constatering in het volledige duister door Gilbert van den Berg uit Utrecht, winnaar van 
Marseille verleden week. Op 6 staat Jan van Engelen uit Hedel die de vorm te pakken lijkt te 
hebben naar het einde van het seizoen toe. Gebroeders Jacobs uit Nes a/d Amstel en Cees 
Niesten uit Uitgeest pakken in het Noord-Hollandse de plaatsen de plaatsen 7 en 8. Plaats 9 
gaat naar Lunteren en wel naar de gekende combinatie Van Kooten & Van Bemmel. 
 
Hoofdpersoon 
Theo Burgers woont zijn hele leven al in Weurt, een plaatsje bij Nijmegen. Van beroep is hij 
hovenier en dan met name in het grovere openbare groen bij bedrijven en instellingen. Op 
het huidige adres wordt sinds 6 jaar gespeeld na een verhuizing van ca. 200 meter eind 
2005. Het overwennen van de duiven werd geen succes en met een nieuw gebruikt hok 
werd met een nieuwe lichting een nieuwe start gemaakt. In het gesprek met Theo spreekt hij 
steeds in de ‘wij’-vorm refererend aan zijn broer Bernard met wie hij in principe samen doet. 
Doordat Bernard een eindje weg woont en enkel in de weekenden naar Weurt komt, draagt 
Theo zorg voor de vliegploeg terwijl Bernard zich dan over de kwekers ontfermt die elders 
zijn ondergebracht.  
 
Stamopbouw  
In Weurt zijn in het verleden echte gloriejaren gevierd en was de naam Th. Burgers en zoon 
een begrip in de duivensport en is van opa naar vader op kleinzoon Theo overgegaan. Opa 
haalde in de vroege jaren al duiven in België welke teruggaan naar het oude Delbar soort. 
Ook op een verkoop van de gekende Charles van der Espt werden 2 duiven gekocht 
waarvan de rode kleur tot op de dag van vandaag in de stam duiven zit. Dit oude soort werd 
gekruist met het allerbeste van de gebroeders Kuypers uit Neer en een enkele duif van 
Gerard en Piet Schellekens uit respectievelijk Riel en Bavel. Hoe kan het dat anno 2012 
deze stam nog altijd in stand is gebleven? Geregeld wordt er in het najaar aan inteelt gedaan 
om de oude lijnen vast te leggen. Theo en Bernard zijn zich er van bewust dat de 
duivensport evolueert en dat inbreng van vreemd bloed onontbeerlijk is om met de top mee 
te kunnen. Via kweekcentra zijn er duiven van het Brugemann soort op de hokken gekomen 



en 2 jaar geleden heeft Theo 2 duivinnen te leen gehad van Jan Peters uit Bemmel. De 
eerste resultaten van deze kruisingen zijn zeer hoopgevend en geven aan dat het ras 
Burgers zich uitstekend laat kruisen. Het totale bestand betreft 14 koppels kweekduiven, 40 
koppels vliegduiven en zo’n 50 tot 60 jongen. Dit jaar werden er echter geen jongen 
gekweekt omdat Theo zoveel oude duiven had zitten en zoveel jongen had overgehouden! 
 
Opleiding 
De ploeg jaarlingen die dit jaar Cahors hebben gevlogen na 2 dagfondvluchten zijn als jong 8 
keer zelf afgericht, 4 keer op de zuidwestlijn tot Wuustwezel en 4 keer op de zuidlijn tot aan 
Maastricht. Hieronder zijn nauwelijks verliezen geleden en dat terwijl de duiven relatief zuinig 
gespeeld zijn in de aanloop naar de dagfond en de afsluitende Cahors. Voorafgaand aan de 
eerste vluchten met de kring zijn de jaarlingen nog zelf weggebracht, met oude duiven gaat 
Theo wat voorzichtiger om, want ervaring leert dat er nog wel eens een crack sneuvelt bij het 
zelf wegbrengen. Deze gaan dikwijls direct naar 200 km. De oudere duiven worden verdeeld 
over de vluchten waarbij Theo een voorkeur heeft voor de ZLU-vluchten, maar pas dit jaar 
weer een beetje aan deze vluchten heeft deelgenomen. Voor een kampioenschap wordt niet 
gespeeld, het gaat om het winnen van kopprijzen en ook dit jaar werden er vluchten 
overgeslagen waarover hieronder meer.  
 
Systeem 
De vliegploeg wordt op nest gespeeld waarbij er meestal half maart gekoppeld wordt. 
Doordat dit jaar geen jongen benodigd waren in verband met de grote vliegploeg werd pas in 
april gekoppeld. De duiven worden na koppeling niet meer gescheiden. Het ging dit jaar in 
het begin wisselend. Na een 3-tal kopduiven op Aurillac met echter flinke verliezen en een 
wat mindere uitslag op St. Vincent met wel een hoog prijspercentage werd er op de rem 
getrapt. 2 duiven leken last te hebben van pokken en er werd 2 weken niet gespeeld. Mede 
op advies van Jan Peters werd niets gedaan aan enting of kuren, maar werd afgewacht of dit 
een weerslag zou hebben op de hele ploeg. Toen dit niet het geval bleek te zijn werden de 
duiven weer ingezet op Marseille met een superuitslag en mooie serie. Van St. Vincent 
bleven 3 topduiven achter waarvan er 2 pas in de loop van de week terugkeerden op het hok 
en eentje zelf opgehaald moest worden in Winterswijk. De liefhebber aldaar durfde het niet 
aan de duif enkele dagen te verzorgen en los te laten zo scherp was ze. Deze duiven 
knapten bij Theo echter goed op en na het positieve resultaat in Marseille werden ze in de 
hand genomen en doordat ze er zo goed opstonden gingen ze mee met de jonge duiven 
naar Grimbergen om 4 dagen later ingezet te worden op Narbonne.  
De duiven krijgen het hele jaar door volle bak van 2 mengelingen door elkaar waarbij er als 
enige extra een eiwitrijke korrel wordt toegevoegd. Het loslaten geschiedt bij thuiskomst van 
het werk en dus 1 keer per dag. Alles wordt naar buiten gedirigeerd en de vlag wordt 
geplaatst. De laatste weken was die vlag feitelijk niet meer nodig zo gingen de duiven te keer 
en trokken weg om in plukjes terug te keren boven het hok, een teken van vorm. 
Voorafgaand aan Aurillac kregen de duiven een geelkuurtje wat gedurende het seizoen 
preventief herhaald wordt en als dit nodig geacht wordt krijgen ze iets voor de koppen en in 
de winter en voorseizoen komt er geregeld knoflook aan te pas. De favoriete stand van Theo 
is 12 dagen broeden of een klein jong van 5 dagen. Na thuiskomst wordt begonnen aan een 
nieuwe broed voor de volgende vlucht. Tussen 2 overnachtvluchten worden de duiven nog 
wel eens gekorfd op een midfondvlucht om het ritme er in te houden.  
 
Winnaressen 
De winnaressen van Narbonne zijn volle zusjes van elkaar en het koppel is nog altijd 
aanwezig op het hok. Het St. Vincent verhaal van deze zusjes heeft u kunnen lezen. De 
winnares werd opgehaald in Winterswijk en de 2e prijs winnares kwam pas in de loop van de 
week terug op het hok, beiden zo scherp als een mes. Blijkbaar hadden ze dit nodig om de 
vorm op te doen, nodig voor dit resultaat op Narbonne. De winnares viel met 2 op de klep 
met 2 vreemde jongen en terwijl ze geconstateerd werd viel haar zusje. Dit alles rond 21.45 
uur in de avond. De winnares vloog als jaarling een redelijke prijs op Perigieux en was vorig 



jaar een der betere duiven met 2 vroege prijzen. Het zusje was vorig jaar op Brive de eerste 
duif van Theo. Het wordt nog mooier doordat een broertje de eerste duif is de volgende 
ochtend!!! De vader van deze toppertjes is van 1999, is zelf gekweekt en bevrucht nog 
steeds. Hij is een inteeltproduct van het oude soort uit 2 goede vliegers met een scheut 
gebroeders Kuypers bloed er in. De moeder is een 100% gebroeders Kuypers uit een 
koppeling broer x zus.  
 

 
 
Verder 
Na de verhuizing is Theo een aantal jaren bezig geweest met de verluchting op het hok. 
Dikwijls kon er een kopduif gedraaid worden maar nooit een serie. Dit jaar werden weer wat 
wijzigingen doorgevoerd, meer lucht in de kap, wat klosjes tussen de pannen, het plafond in 
de afdeling geheel dicht en een opening in de voorliggende gang. Het lijkt nu geheel op orde 
doordat de duiven een ongekende vorm hebben opgedaan met ongekende prestaties ten 
gevolge.  
 
Meldingen Narbonne – Fondunie2000 – Top 10 
 
1. T. Burgers     Weurt 
2. T. Burgers     Weurt 
3. H. Brinkman   Tuk 
4. Aldus-Poulisse   Kerkdriel  
5. Comb. Van den Berg  Utrecht 
6. J. van Engelen    Hedel  
7. Gebr. Jacobs   Nes a/d Amstel 
8. C.K. Niesten   Uitgeest 
9. V. Kooten & V. Bemmel   Lunteren  
10. H. Brinkman    Tuk 
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