FONDUNIE 2000

Tom van der Kamp, Wijk bij Duurstede
Gouden debuut op de ZLU vanuit Pau
Tekst : Bas Weijers

Traditioneel is Pau de openingsvlucht van de ZLU en dus de Fondunie2000. Dit jaar is
de deelname vrijgesteld naar maximaal 15 duiven per liefhebber. Vooralsnog heeft dit
niet geleid tot een grote toename van het aantal duiven op dit concours. Fondunie2000
heeft ervoor gekozen om dit jaar enkel de ZLU vluchten op te nemen op het
programma voor de leden van de afdelingen 7 t/m 11. Tom van der Kamp zocht een
nieuwe uitdaging nadat hij succesvol heeft gespeeld op de middaglossingen. Derhalve
is besloten de middaglossingen aan zich voorbij te laten gaan en alle peilen te richten
op de ZLU-vluchten. Vooralsnog een hele beste keuze, want om het seizoen te openen
met een 1e plaats in de Fondunie en 10e plaats nationaal is gewoonweg super. De
tweede duif wint nog eventjes een 117e nationaal!
Pau 2010 is een vlucht geworden voor de sterkste. Duiven met een beperkte voorbereiding
en waarbij de conditie nog niet optimaal is, zullen het afleggen tegen de klasbakken, perfect
voorbereid en de nodige kilometers onder de vleugels. Gelouterde namen sieren de top 10
op de uitslag. Plaats 2 is voor Comb. Tefman en Znn. uit Utrecht, juist voor Gilbert van den
Berg uit Utrecht (na een fantastisch seizoen 2009 wederom een prachtige start). Comb.
Tefman blinkt uit met plaats 2 en 38 met 2 duiven mee!! Gerard van Tuyl komt ook sterk uit
de startblokken met plaats 4 en 6. De verwachtingen voor ‘zijn’ vlucht uit Barcelona zullen
hierdoor positief worden bijgesteld. Op plaats 5 komen we de heer Kersten uit Zevenaar
tegen die hiermee winnaar wordt in Superfondclub GOU. Op plek 7 staat de heer Galjé uit
IJsselstein voor Wilma en Arie Wouterse uit Varik. Comb. Aldus-Paulusse op plaats 9 voor
de eerste duif uit afdeling 9 van Coen van Haarlem uit Terborg.
Hoofdpersoon
De 40-jarige Tom van der Kamp is een druk bezet man. Niet alleen met zijn 2 bedrijven,
botenverhuur en fietsenverhuur, maar zeker met een gezin bestaande uit vader, moeder en
4 dochters. Met name in de zomermaanden is Tom veelvuldig met zijn werk bezig en maken
veel bedrijven gretig gebruik van de geboden arrangementen. Als lid van P.V. de Lekvogels
in Wijk bij Duurstede, onderdeel van regio 2B van afdeling 7 heeft Tom vanwege de drukte
besloten om over te stappen naar de overnachtfond. Dit was zo’n 4 jaar geleden. Op het
kortere werk ging het ook niet naar tevredenheid, met name door het ontbreken van
regelmaat.
Stamopbouw
Het enthousiasme voor de overnachtfond werd opgedaan bij Comb. Greve in Utrecht,
woonachtig tegenover het botenverhuurbedrijf van Tom. Hier ging hij nogal eens kijken en
mde door de prestaties van deze combinatie werd de stap naar de overnachtfond gezet. Een
aantal laatjes gingen mee naar Wijk bij Duurstede. Het jaar erop werd aangeklopt bij Piet de
Vogel uit Oude Tonge, verdere introductie niet nodig. Van hem kwamen uit de diverse
toppers nazaten, welke de veelal voor de kweek bestemd werden. Op dit moment zitten er 3
kinderen van de Paarsborst op de hokken om maar wat te noemen. Deze duiven vormen de
basis van het hok Van der Kamp. In de afstamming met name de Aarden duiven van Piet de
Vogel, Ko van Dommelen en Jan Polder. De contacten met deze heren zijn bijzonder warm
en niet alleen de duiven hebben Tom reeds de nodige successen gebracht, maar ook de
diverse tips omtrent voeding, training en dat soort zaken worden goed in acht genomen en
enorm gewaardeerd.

Winnaar
De winnende doffer is een pas 2-jarige kleinzoon van de Paarsborst. Deze doffer is nog
gekweekt door Piet de Vogel zelf. Dat hij uit het goede hout gesneden is, bleek al in 2009
toen hij met 3 prijzen op 3 overnachtvluchten beste jaarling werd in fondclub Gooi & Eemland
en 2e duifkampioen in de CCG. 2 weken voor het inkorven van Pau won hij nog een mooie
prijs op een midfondvlucht waarmee hij zijn topvorm al aankondigde.
Systeem Van der Kamp
Op een hok van slechts 4,5 meter huizen de 25 vliegkoppels. Verder is er nog een hokje van
3,5 meter voor de jonge garde. Als de duiven aankondigen voor nageslacht te willen zorgen
worden ze gescheiden, afhankelijk van het weer is dit februari/maart. De duiven worden dan
op totaal weduwschap ingespeeld en pas voor de eerste overnachtvlucht worden ze
gekoppeld om hieraan met een mooie stand te beginnen. De jonge duiven worden het ene
jaar wel, het andere jaar niet gespeeld, allemaal afhankelijk van de drukte op het werk. De
jaarlingen worden van begin af aan meegedaan op de vitesse om zo ervaring op te doen. Als
het uitkomt krijgen ze nog een overnachtvlucht, wellicht dit jaar vanuit Orange. De oude
duiven gaan dus vanaf dit seizoen naar de ochtendlossingen en dienen zich hierop te laten
zien. Wat geen prijs vliegt gaat eruit. Hiertoe krijgen de duiven wel voldoende kansen zich te
bewijzen.
Enkele weken voor Pau is begonnen met ’s ochtends loslaten van de duiven. Een uur
verplicht trainen staat er dan op hun schema. De duiven worden dan geheel door Tom
verzorgd. In de middag is het aan vrouw en kids om het ritueel te herhalen. Pas als de
overnachtvluchten in aantocht zijn wordt overgeschakeld naar Unistar van Wielink als
voeding. Voordien is het lichte kost met zuivering en gerst om de vorm nog wat te weren. In
elke broedbak staat een potje met een mengeling van
tovo/snoepzaad/pinda’s/schapenvet/DHP. Hiervan krijgen de duiven dagelijks een lepel per
paar toegediend. Op medisch gebied wordt uitsluitend wat gedaan als de dierenarts hiertoe
advies geeft. Begin dit jaar werd er wat geel geconstateerd en dus werd ingegrepen. Verder
niets bijzonders te melden hieromtrent.
Doelstelling voor dit seizoen is alle vluchten deelnemen op het ochtendprogramma. Wat
opvalt volgens Tom is dat zijn duiven zich lijken te lenen voor de ochtendlossingen. De
duiven die vorig jaar te laat waren en hun prijs misten op de middaglossingen laten zich nu
zien op Pau en Bordeaux. Het seizoen 2010 heeft een ongekende start opgeleverd voor Tom
van der Kamp die gezien zijn drukke bestaan toch voor een topprestatie heeft gezorgd.
Bedankt voor het leuke gesprek en tot een volgende keer.
Top 10 – Fondunie 2000
1. T. van der Kamp – Wijk bij Duurstede
2. Comb. Tefman en Znn. – Utrecht
3. Comb. Van den Berg en zn. – Utrecht
4. G. van Tuyl - Hellouw
5. W. Kersten – Zevenaar
6. G. van Tuyl - Hellouw
7. C. Galjé – Ijsselstein
8. Mevr. A. Wouterse – Varik
9. Comb. Aldus–Poulusse – Kerkdriel
10. C. van Haarlem - Terborg

