Peter Homan, Zwanenburg
Winnaar St. Vincent ZLU 2014 Fondunie 2000
‘Duivin met een prachtig oog laat de andere duiven de hielen zien’

Tot mijn verbazing kwamen op zaterdagochtend de duiven los van St. Vincent ZLU. Volgens de
buienradar zaten er veel buienzones onderweg, maar toch durfde de Belgische verantwoordelijken het
aan om de duiven te lossen om 7:35 uur. Met een overwegend westenwind vallen dan in de avond
meestal tientallen duiven. De buien speelden toch een rol, want in de avond viel er geen duif in
Nederland. Wel in het donker in Zuid Limburg en daar vielen ook de eerste duiven in de vroege
ochtend. In het gebied van de Fondunie 2000 viel de eerste duif om 8:22 uur in het Noord Hollandse
Zwanenburg, vlakbij Amsterdam. De eerste duif was dit keer ook de snelste duif, want hij overwon
1066 km om thuis te komen en kwam uit op een snelheid van 964 mpm. Voor mij was het een
verrassing dat de winnaar in het westelijk deel van het werkgebied van de Fondunie 2000 viel. Toen ik
’s ochtends opstond en de buienradar raadpleegde, zag ik een pittige regenzone rondom Zeeland en
West Brabant. Ik dacht: Daar moeten de duiven om heen en dan valt het niet mee om in Noord Holland
de eerste prijs te pakken. Daarom vind ik de prestatie van de winnende duif van Peter Homan bijzonder
knap. Zij versloeg de eerste duif van Huib Bransen uit Putten, die weer een 2e plaats opeiste (na zijn 2e
plek op Pau, de tweede keer dit seizoen). Het podium wordt dit keer compleet gemaakt door Teunissen
uit Soest. Een prachtige prestatie van deze liefhebber die nog niet zo vaak op dit soort vluchten heeft
mee gedaan. Jan Hooijmans uit Kerkdriel en Fleuren uit Mook waren 4e en 5e op St. Vincent.
De liefhebber
De winnaar van St. Vincent ZLU van de Fondunie 2000 is de 53-jarige Peter Homan uit Zwanenburg.
Hij heeft de duivenbacil overgenomen van zijn vader. In 1991 is Peter overgeschakeld naar de grote
fond en zijn eerste duiven kwamen van Mevr. Wouterse uit Varik en een koppel van Cees Goemaat uit
Oudemeer (nabij Schiphol). Cees had ouderwetse Aarden-duiven uit de Mozes en de Saar-lijn. Mevr.
Wouterse beschikt over diverse lijnen waarvan een eenheid is gesmeed, die bestaan uit ‘de 31 van De
Weerd,’ Braakhuis, Van der Wegen en Verbart. De laatste duiven zijn voor de nodige snelheid

ingebracht. Later heeft Peter duiven gehaald bij de fam. Hamstra uit Harderwijk van hun Blauwe
Barcelona-lijn en bij de Gebr. Fanger uit Badhoevedorp uit de Gompellijn. Vorig jaar is er nog wat
nieuw bloed bij gekomen via Ario van Zelderen uit Aalsmeer, Dirk Pals uit Bovenkerk en Cees van der
Laan uit Castricum. De nazaten moeten voor de nodige versterking zorgen voor de komende jaren.
De duiven zitten in 5 hokken van 2 meter, die 80 cm van de grond staan. Aan de kopse kanten van de
hokken heeft de man uit Zwanenburg rennen geplaatst. Voor de afdelingen heeft Peter een gang. De
verluchting is net als bij een varkensstal. Verder heeft Peter 8 kweekkoppels om de basislijnen vast te
houden. Deze zitten in een apart hok, net als de jonge duiven.

De winnende duif
De winnende duif is een duivin van 2011. Deze duivin wordt Victoria genoemd na haar mooie
overwinning. Zij is in het begin van het seizoen ingespeeld op weduwschap. Vervolgens is ze op een
nestje van 10 dagen eieren ingemand op nationaal St. Vincent, waar ze de 24e won in de fondclub van
Noord Holland. Op de 2e St. Vincent van het jaar werd ze weer op 10 dagen broeden ingemand. Dit
resulteerde in de 14e nationaal in de ZLU en de eerste in de Fondunie 2000.
Victoria komt uit een mooi koppel. De moeder is een kruising van de lijnen van de Gebr. Fanger en de
40e nat. Pau van Mevr. Wouterse. De vader van Victoria is geheel van het soort van Mevr. Wouterse uit
de lijnen van Jan Ernest, de Goudklomp en het Cahors. Het is een zoon van de NABvP-duifkampioen.
Op St. Vincent ZLU had Peter 7 duiven mee en 5 duiven heeft hij terug gekregen.
De voorbereidingen op dit fondseizoen
Op 1 febrauri is er dit jaar gekoppeld. Van de betere vliegduiven en kweekduiven wordt gekweekt. De
vliegduiven kregen dit jaar een vrije koppeling. Eerst werden de doffers los gelaten en later de
duivinnen. Vervolgens werd het hok open gezet en na een tijdje waren de koppels op 2 na gekoppeld.
De duiven werden op weduwschap gezet, toen de jongen 15 dagen oud waren. Vervolgens werden de
duiven op weduwschap ingespeeld. Op de vlucht worden de duiven gespeeld op 10 dagen broeden.
Tussen de fondvluchten door wordt in het weekend voor inkorving de duiven gelapt op 35 km. De jonge
duiven gaan dan ook mee.
De duiven krijgen vliegvoer van Mariman en naar de vluchten toe wat extra pinda’s. De duiven worden
niet gecontroleerd door een dierenarts, als de duiven wat teruglopen krijgen ze een geelpil of een kort
geelkuurtje. Verder worden de duiven op een natuurlijke manier gehouden. Peter geeft de duiven twee

keer in de week Darpa All In van DHP en bij thuiskomst Belgasol in het water. De vorm kwam dit jaar
bij de duiven toen hij het hok wat meer gesloten ging houden.
Tot slot
Als Victoria iets eerder was gekomen, had Peter haar niet thuis zien komen, want hij was even met de
hond wandelen in het park. Verder verzorgt de winnaar van St. Vincent de duiven alleen en hij werkt
ook niet met andere melkers samen, omdat Peter zijn eigen plan wil trekken. Als hij op vakantie gaat
met zijn vrouw en kinderen is er wel een bevriende duivenliefhebber, die zijn duiven verzorgd. Zijn
gezin, metname zijn vrouw, vind het wel leuk om te kijken als de duiven thuiskomen. Ze gaan ook
weleens mee met het lappen van de duiven. Verder is het vooral Peters hobby.
De winnaar van St. Vincent in onze Fondunie 2000 vind dat de afdelingen wat meer naar de liefhebbers
van de grote fond moeten luisteren. Anders voorziet hij een leegloop voor die vluchten. Deze visie
wordt breed gedragen, denk ik.
Peter, nogmaals gefeliciteerd met deze mooie overwinning. Ik wens je verder nog een goed seizoen en
tot een volgende overwinning.
Jaco van Nieuwamerongen

