Fam. Hendriks, Zuiderwoude
Winnaars Bordeaux 2014 Fondunie 2000
‘’Suarez bijt van zich af op Bordeaux (Agen)!’

In de vroege ochtend van 27 juni 2014 werden om kwart voor zeven de duiven van Bordeaux in Agen
gelost. Al gaat de Agen steeds vaker klinken in de reportages, ik hoop dat de klassieke naam Bordeaux
blijft klinken. Het was een mooie dag, maar in de avond kwamen in metname België en Brabant de
buien opzetten en sommige waren pittig. Hierdoor werd de nationale uitslag enigszins beïnvloed. Dit
hoort bij ons spelletje en daar moeten we dan ook niet over zeuren. Een dag later vielen meerdere
afdelingsvluchten in de soep. Dat betekende wel dat de eerste duif van de Fondunie 2000 niet bij de
eerste 80 van de ZLU zat, maar 87e. Iets wat nagenoeg niet voorkomt. De eerste melding in Limburg
voor vijf uur en de verwachting was dat rond kwart over zes in ons gebied (afd. 6 t/m 11) de eerste
melding binnen zou komen. Niets was minder waar … de eerste melding was van Jozef Poelstra en
zonen uit Utrecht. Zij klokten hun eerste duif 19:16 uur. Dit was uiteindelijk genoeg voor de tweede
plaats. 22 minuten na de eerste melding viel in Zuiderwoude de uiteindelijke winnaar bij de familie
Hendriks. Zij kloten om 19:38 uur op een afstand van 974 km, hierdoor was de winnende snelheid in de
Fondunie 2000 1.260 mpm. J. W. H. Janssen uit Groesbeek maakt met de derde plaats het podium
compleet. De familie Hendriks maakte ook een mooie uitslag. Hun 2e en 3e duif zaten op plaats 26 en 27
tegen ruim 2.200 duiven en ze behaalden hoogstwaarschijnlijk 19 prijzen van de 54 gezette duiven
(50 debutanten) …… een hele goede uitslag !!!

‘Suarez’ wint Bordeaux
Om 19:38 uur landde een twee jarige doffer in Zuiderwoude, een plaatsje onder de rook van
Amsterdam. Deze krasdoffer versloeg meer dan 2.200 duiven in de Fondunie 2000. Een fantastische
prestatie !!! Sinds deze prestatie is deze doffer omgedoopt in ‘Suarez,’ net als zijn naamgenoot een echte
bijter, ondanks de pittige buien in België en Brabant zette hij door om het thuisfront zo snel mogelijk te
bereiken. Bordeaux was zijn eerste echte grote vlucht. Zijn opleiding was goed … zo’n 20 vluchten als
jaarling en dit jaar samen. Bij die trainingsvluchten hoort ook de vlucht vanuit Souppes Sur Loignes,
ingekorfd in Hank. Op één van deze vluchten met ZW wind was ‘Suarez’ de eerste van het hok met 15
minuten voorsprong op de tweede duif. De broers hadden er op die vlucht meer dan 50 mee, dus dat was
best bijzonder. ‘Suarez’ is op eieren van om en nabij 14 dagen ingemand, net als de rest van de ploeg.
De winnende duif van Bordeaux is een doffer van 2012. Zijn moeder is een van de beste bewezen
kweekduivinnen en is een dochter van het “Wonderkoppel,” “Bordeaux duivin” (6e Nat. Bordeaux
11.000d. 100% Theelen) x “Magic 94” (kampioensduif middaglossing N-H vdWegen x Theelen x
Kuypers). Het “Wonderkoppel” is de meest succesvolle lijn op het hok van Gert Jan en Jeroen Hendriks.
Meer dan 35 kinderen en/of kleinkinderen uit dit koppel hebben inmiddels bij de 1e 150 nationaal
gevlogen, waaronder de Barones, Baron, Blue Diamond.
De vader van “Suarez” is een zoon van een ander Superkoppel, namelijk het “Betuwekoppel” van Gerrit
Veerman, dit koppel is afkomstig van Jan Peters uit Bemmel. Dit koppel heeft landelijke bekendheid
gekregen door twee duiven die geweldig vererven, namelijk de “Barca 621” (de “Gerrit”) van de gebr.
Jacobs en de “Superkweker Stet” van Fred Stet/Comb. Verweij-deHaan. Kortom weer een winnende
duif met een geweldige achtergrond.
Gert Jan en Jeroen Hendriks
De familie Hendriks, zoals op de uitslag gemeld, bestaat uit de broers Gert Jan en Jeroen. De vrouw en
de kinderen van Gert Jan leven geweldig met de sport mee van vader en oom, vooral als er gewonnen
wordt, want ze houden wel van een feestje. Gert Jan en Jeroen zijn op jonge leeftijd in aanraking
gekomen met de duiven. In 1980 begonnen ze met sierduiven en andere siervogels, daarna door een
opgevangen postduif met postduiven begonnen achter het ouderlijk huis in Halfweg.
Later toen er serieus gewerkt werd aan een goede stam duiven, kwamen er duiven van o.a. clubgenoten
zoals “opa” (huisvriend van Jan Theelen) Duyster uit Zwanenburg en Piet van der Wal uit Halfweg en
van Bart la Grouw uit Zandvoort. Toen ze in 1988 besloten alleen nog maar overnachtfond

middaglossing te gaan spelen hebben de broers Hendriks 5 jaar lang vanaf 1988 tot 1992 ieder jaar uit
de allerbeste lijnen een aantal duiven bij Antoon & Lucie van der Wegen (o.a. uit Beer, Turbo,
Marathon, 2e GoudenCrack) , Jan Theelen (o.a. uit Vale Marathon x 10) en Jef Schellekens & Zn (o.a.
uit Radar, 1e Nat Pau) gekocht. Ook waren de mannen uit Zuiderwoude zeer succesvol met de inbreng
van een hele goede duivin van de gebr. Frenken (uit stamduiven Turbo, Gebr. Vleugel, Braakhuis x
gebr. Kuypers), duiven van Cees van der Laan (vd Wegen, Braakhuis, gebr. Kuypers, ) en hun
stamdoffers “Oude Rooie” en “Alkmaar” (allebei Nico Duyster uit de geweldige oude Jan Theelen
lijnen “Trutje”, “Vale Marathon x 10” en “508”). Binnen een paar jaar behoorden Gert Jan en Jeroen bij
de fondkampioenen van de afdeling Haarlem en Fondclub Noord-Holland en werden we 2e kampioen
Middaglossing Marathon Noord in 1992.
Stamopbouw
Ik stelde de mannen uit Zuiderwoude een aantal vragen over hun stamopbouw:
Uit welk soort duiven bestaat uw huidige stam en van wie komen die duiven?
De oude fondsoorten uit Halfweg. Mijn broer en ik maakten in 2005 een herstart op het huidige adres in
Zuiderwoude, nadat we in de 6 jaar daarvoor niet aktief hebben deelgenomen aan vluchten, maar wel
alle oude kwekers in Halfweg behouden hebben. Daar is mijn broer in 2004 mee gaan kweken en daar
zijn we in 2005 opnieuw mee begonnen. Dat is de oude basis van de duiven in Zuiderwoude (allemaal
oude bloedlijnen van Theelen, vd Wegen, Braakhuis, Kuypers, Schellekens). Er zijn de afgelopen jaren
een aantal duiven bij gekomen van Jan Peters uit Bemmel via Gerrit Veerman, directe kinderen uit het
Betuwekoppel en Fred Stet, kinderen uit de Superkweker Stet door samenkweek. Deze Jan Peters
duiven hebben we aangeschaft samen met vriend Rob Timmermans uit Schellingwoude. Van Rob
Timmermans zitten er inmiddels ook drie kinderen uit de “Narbonne” (1e prov N-H, 1e Fondunie2000,
7e Nat ZLU met zware kopwind 856 mpm) in het kweekhok. We doen ook aan samenkweek met de
“Narbonne” van Rob Timmermans (o.a. “IJsje” en “Ranomi” hebben vorig jaar aan het einde van het
vliegseizoen op de “Narbonne” gekoppeld gezeten). We hebben vorig jaar ook twee kinderen
aangeschaft uit de “801” (1e prov N-H Marseille, zoon “Barca 621”) van gebr. Jacobs en dit jaar
rechtstreeks uit de “Barca 621” van de gebr. Jacobs. Ook deze duiven komen allemaal uit de lijn van het
Betuwekoppel. En last but not least hebben we een geweldige duivin “IJsje” (o.a. 1 e prov N-H, 11e Nat
Perpignan ’13 en 81e Nat Agen ZLU ’13) van IJsbrand Kaptein uit Akersloot.
Hoe kweken jullie? (Kruisen, goed x goed, lijnen (of in-)teelt)
Goed x goed uit de beste vliegers en 4 provinciale ZLU-winnaars die inmiddels op ons kweekhok zitten;
kruisen van de oude lijnen x de nieuwe Peters-lijn; uiteindelijk om de soort te behouden op ons
kweekhok kweken we ieder najaar een aantal inteeltjongen uit de allerbeste oude kwekers.
Hoeveel kweekkoppels heeft u naast uw vliegduiven?
24 koppels. We kweken ieder jaar ongeveer 40 jongen voor Rob Timmermans en 60 jongen voor een
paar andere liefhebbers die we proberen te helpen.
De voorbereiding op het fondseizoen
Alle duiven zijn in maart gekoppeld, de kwekers en de vliegers. De winnaar van Bordeaux heeft geen
jongen grootgebracht. De duiven worden op totaal weduwschap ingespeeld. Het programma voor de
trainingsvluchten is globaal: 3x 30km, 3x 60km, 5x75km, 1x 140km, 1x 175km, 1x 350km en 2x
500km. De duiven waren in het voorjaar gezond, maar nog niet in supervorm. Dit hoeft ook niet, dit is
pas belangrijk op de belangrijke vluchten. De laatste 3 weken kwam de vorm langzaam op de hokken.
Ik vroeg hen: ‘Hoe voeren jullie de duiven?: 365 dagen per jaar: volle bak (8 maanden 4-seizoenen van
Mariman en vanaf half april Superkweek van Beijers) met Allerhande mix van Ronny van Tilburg en
een beetje snoepzaad van Wielink. Daarnaast gedurende 4 maanden per jaar, half april-half augustus:
pinda’s, witzaad, hennep, snoepzaad. Dit wordt van 25% tot wel 50% opgevoerd naar een belangrijke
vlucht toe. Iedere duif heeft de beschikking over eigen potjes met deze energie-/vetrijke mengeling. In
het vliegseizoen wordt een baal pinda’s gevoerd, 25 kg witzaad, 25 kg hennep en 25 kg snoepzaad. De
duiven krijgen af en toe iets tegen het geel of tegen ‘de koppen.’ De poedertjes komen afwisselend van
Hans van der Sluijs of van Henk de Weerd. De duiven worden bij uitzondering gecontroleerd op ziektes.
Als dat wel gebeurt, rijden ze naar Kockengen naar Hans van der Sluijs. Voor de vluchten worden de
duiven regelmatig gelapt, zodat ze aan hun trainingsuren komen. Bij huis trainen ze niet veel en opjagen
helpt niet, want dan gaan ze in de weilanden zitten. Verder krijgen ze op tijd hun geelkuurtje en een

kuurtje tegen de ‘koppen,’ zodat ze schoon en goed voorbereid naar de vluchten gaan. De duiven
moeten wel goed eten met zo’n opleerprogramma, anders houden de duiven het niet vol, vinden Gert
Jan en Jeroen. Jeroen heeft in dit deel van het verhaal een belangrijk aandeel. Gert Jan moet zijn tijd
verdelen tussen zijn gezin en de duiven en Jeroen kan de regelmaat er goed inhouden, zodat Gert Jan
zijn andere verantwoordelijkheden niet hoeft te verzaken.
Tot slot
De duivensport in Zuiderwoude wordt relaxed beleeft in het stille seizoen tot fanatiek voor de 4 ZLUvluchten die worden gespeeld: In het stille seizoen wordt er niet schoon gemaakt, volle bak, drinkpotten
bijvullen en bij “geen tijd, of geen zin” kunnen ze uit de sloot drinken want ze hebben praktisch open
hok en kunnen lekker rommelen en scharrelen in de weilanden en sloten rondom onze hokken. In de
paar zomermaanden dat de duiven moeten presteren, worden de touwtjes steviger aangetrokken en zijn
ze heel serieus met hun duiven bezig. Dan mag het de duiven aan niets ontbreken en zijn de broers in de
voorbereiding op de drie/vier ZLU vluchten die ze spelen, heel intens met onze duiven bezig!
Wat willen jullie nog kwijt in dit artikel?
Wie goed doet, goed ontmoet: neem een mindere liefhebber bij de hand, help hem/haar met duiven en
een goed systeem. Als we willen dat we over 20 jaar nog met duiven op niveau kunnen spelen, moeten
we ervoor zorgen dat de sport in de breedte een kwaliteitsimpuls krijgt. We moeten ervoor waken dat de
verschillen tussen Champions league en Jupiler league niet veel te groot wordt. Dat kan, door iemand 1op-1 in woord en daad te helpen om een hoger niveau te bereiken.
Hier is niets aan toe te voegen. Gert Jan en Jeroen bedankt voor het interview en nogmaals gefeliciteerd
met deze mooie overwinning en ik hoop tot een volgende keer !!!
Jaco van Nieuwamerongen

