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Barcelona is de absolute koninginnevlucht van de in ternationale duivensport. Alle 
ogen zijn gericht op deze klassieker en de potentië le kopers staan klaar voor de 
winnaar(s). Vorig jaar waren het Wim en Martin van Houten die een droom uit zagen 
komen met het winnen van de 1 e internationaal met hun ‘Nelly’. In de 2010 editie 
stonden er vanuit de Fondunie2000 1001 duiven aan h et vertrek van 228 deelnemers. 
Verschillende favorieten waren vooraf aan te wijzen , maar hoe vaak pakt een outsider 
niet de overwinning. De 07-2006366, als jong verkre gen van Jan Hooymans uit 
Kerkdriel, maakte van een droom de werkelijkheid. T heo de Leeuw uit Kerkdriel wint 
de 1e in de Fondunie en tevens de 25 e nationaal!   
 
De weersomstandigheden bleken verre van ideaal voor de duiven. De snelheid van de 
winnaar, 821 m/m, spreekt boekdelen. Vele hokken hebben een dreun opgelopen en zien 
hun kansen voor kampioenschappen in rook opgaan. Anderen weten zich positief te 
onderscheiden en blinken uit met kopduiven en hoge prijspercentages. De top 10 is als volgt: 
op plaats 2 staat Koos van Houten uit IJsselstein. Koos speelde vorig jaar ook al absoluut 
kop op Barcelona en met 2 mee nu weer. Met 1 mee op plaats 3 is Jan Huls uit Borne 
spekkoper in afdeling 9, een prachtig resultaat. Jan Hooymans, de schenker van de winnaar, 
eist plaats 4 en 5 voor zich op voor Martin Jacobs uit Bennekom. Henk Deenen uit Zevenaar, 
de man die met weinig duiven al jaren voor grote prestaties zorgt bezet plaats 7 en pakt 
100% met 2 mee. Familie Poelstra uit Utrecht grijpen een top 10 plek aan plaats 8 voor Ben 
van Holland en zoon op 9. Jurriaan van Amerongen maakt de top 10 compleet, waarmee 
Barcelona 2010 een prachtig gezelschap krijgt op het erepodium te Garderen komende 
november.  
 
Hoofdpersoon 
Theo de Leeuw behoort tot de oudere generaties duivenmelkers. Inmiddels de 70 
gepasseerd geniet hij als gepensioneerd woning- en wegenbouwer nog altijd van de 
duivensport die hij al als 11-jarige beoefende. Theo is woonachtig te Kerkdriel en lid van De 
Maasbode te Velddriel, uitkomend in afdeling 7. Als jochie raapje hij op 11-jarige leeftijd een 
duif op op de dijk en hiermee verloor hij definitief zijn hart aan de duivensport. Zijn vader had 
al wel sierduiven en ook de broers van Theo hadden duiven. Theo, nog altijd woonachtig in 
het ouderlijk huis, speelde in beginsel, zo ging dat toen, van Roosendaal tot St. Vincent.  
Altijd heeft hij een voorliefde gehad voor overnachtfond en heeft ook al een aardig palmares 
opgebouwd. Zo werd Theo in 2005 en 2008 kampioen van fondclub Utecht en Tiel, waar de 
concurrentie aangegaan wordt met gekende namen. 
  
Stamopbouw 
Theo de Leeuw is een man met prachtige uitspraken en wars van het commercieel bedrijven 
van de duivensport. Nooit verkocht hij een duif, hij geeft ze liever af. Ook de duiven die naar 
de hokken in Kerkdriel kwamen werden verkregen van vrienden als Jan Hooymans uit 
Kerkdriel en Jan van Brienen uit Geldermalsen. In de beginjaren kwamen er ook nog duiven 
van Jo Hendriks uit Twello. Theo is zeer verheugd met de duiven die hij krijgt en hij snapt het 
naar eigen zeggen ook niet dat hem dit gegund wordt (al lachend).  
Het duivenbestand van Theo bestaat uit ca. 40 duiven die in beginsel op totaal weduwschap 
worden gespeeld en later in het seizoen op nest gebracht worden. Doordat hij geen grote 
liefhebber is, wordt hij gedwongen keuzes te maken tussen vluchten en hij gaat zuinig met 



zijn kleine kolonie om. De ca. 25 jonge duiven gaan als invliegduif mee op de vluchten en als 
het weer goed is en blijft worden ze doorgespeeld. De jaarlingen krijgen nu in het najaar 
Cahors voor de kiezen om ervaring op te doen.  
 
De winnaar 
De winnaar, Bertus genoemd naar de broer van Theo, werd als jong dus verkregen van Jan 
Hooymans. Toen naar de afstamming werd gevraagd kwam er weer zo’n prachtige uitspraak 
als antwoord: ‘hij heeft een afstamming waarvan het schilderij van de muur valt’. De vader 
van ‘Bertus’ is een broer van ‘Jennifer’ een topduivin met diverse kopprijzen van het soort 
Cor de Heijde uit Made. De moeder is ‘Sophie’, een dochter van de Gouden Barca, de 
stamduif van Jan Hooymans, ook van het soort Cor de Heijde uit Made. De Gouden Barca 
vloog o.a. 3e nat. Barcelona, 70e nat. Brive, 171e nat. Barcelona, 308e nat. Barcelona. Jan 
Hooymans zorgde zelf voor een nieuwe stamkaart na de overwinning op Barcelona waarop 
deze prestatie duidelijk vermeld is! 
 
Divers 
Theo beschikt over een praktisch ingericht hok met 4 afdelingen met een gang ervoor. 
Hiermee kan hij de duiven makkelijk over laten lopen en bekijken. Qua voeding worden de 
duiven strak gehouden en naar de vluchten toe komt er nog eens wat extra op het menu te 
staan aan zaden en pinda’s. Verder weinig poespas. De duivenarts zou van Theo maar een 
heel dun sigaartje kunnen roken zoals hij dit zelf zegt.  
 
Met Theo de Leeuw heeft de Fondunie2000 een toch enigszins verrassende winnaar 
gekregen. Dat het geen toevalstreffer is blijkt wel uit het feit dat er 3 van de 4 duiven op de 
uitslag terug te vinden zijn. Nogmaals gefeliciteerd en graag tot ziens op de prijsuitreiking in 
november.  
 
Top 10 – Fondunie 2000 
 

1. Th. de Leeuw – Kerkdriel   
2. J.M.G. van Houten – IJsselstein  
3. J. Huls – Borne  
4. J. Hooymans – Kerkdriel  
5. J. Hooymans – Kerkdriel  
6. M.F. Jacobs – Bennekom  
7. H. Deenen – Zevenaar  
8. Comb. Poelstra en Znn. – Utrecht  
9. B. van Holland en Zn. – Ede   
10. A.J. van Amerongen – Bunnik  
 


