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Mike Peereboom, Amstelveen
Piekt met zege op Bordeaux ZLU
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De omstandigheden leken in beginsel voor een herhaling van Pau te gaan zorgen, de
vluchten tot aan 600 km van Nederland hadden zaterdag snelheden van tegen de 100
km/h. Achteraf is Bordeaux toch nog wat pittiger geworden dan verwacht met
snelheden onder de 80 km/h en doorklokken op dag 2. De overwinning gaat naar Mike
Peereboom uit Amstelveen, geen onbekende in de fondwereld en iemand die geheel
op eigen wijze de sport beoefend en strategie uitzet. Zijn 2-jarige duivin zorgt op haar
eerste grote klus voor nieuw succes in Amstelveen waar de laatste jaren al zo veel te
vieren viel.
Top 10
De eerste melding in de Fondunie2000 kwam vanaf de voorhand en wel uit Kerkdriel bij de
gekende combinatie Aldus-Poulisse, dit jaar weer fantastisch op dreef. Comb. Hup uit Elburg
hadden een grote ploeg klaargemaakt voor Bordeaux en werd niet teleurgesteld door hun
favorieten, plaats 3 en 5 en een mooie serie als resultaat. Jos Pepping uit Egmond a/d Hoef
doet weer van zich spreken met plaats 4 en op plaats 6 vader en zoon Van den Berg uit
Benschop die na hun 2e plaats op Pau wederom een kopprijs pakken. Jurriaan van
Amerongen uit Bunnik pakt een jaarling aan de kop op plaats 7, juist voor 2 favorieten van N.
van Namen uit Velddriel. Comb. Slotboom uit Utrecht sluit de rij op plaats 10.
Hoofdpersoon
Mike Peereboom is geen onbekende in de fondwereld, inmiddels al winnaar van legio
kopprijzen op de grote vluchten. Hij is absoluut geen kampioenschapspeler, maar selecteert
een aantal ZLU-vluchten waar dan alles voor moet wijken. Waarom alleen ZLU? Mike heeft
een eigen zaak en is op zaterdag aan het werk, vandaar de voorkeur voor aankomsten op
zaterdagavond en zondag. Gekscherend werd gevraagd door uw verslaggever of dan
komend weekend op Barcelona de winkel gesloten is, maar daar werd heel simpel op
gereageerd met ‘ik heb er geen mee’. De overwinning op Bordeaux betekent alweer de 5e
zege in Noord-Holland in 5 jaar tijd. Andere hoogtepunten zijn het asduifkampioenschap over
3 jaar op Marseille bij de ZLU en 2e internationaal. In 2010 1e nat. Marseille dv. en 4e
nationaal en op Perpignan waren er op de dag van lossing 2 duiven door in Noord-Holland,
beiden waren van Mike Peereboom.
Stamopbouw
Het duivenbestand bestaat hoofdzakelijk uit duiven van John Hardebol uit Castricum. Rond
2005 werden hier een aantal duiven gehaald die rechtstreeks op de kweek werden gezet.
Deze duiven zijn in feite een mengelmoes van het gekende Noord-Hollandse ras. Inmiddels
bestaat de kweekkolonie uit 10 koppels, in verhouding veel, dit komt door een ruil met John
Hardebol uit elkaars beste duiven, waardoor er nu een aantal jaarlingen op de kweek zitten
uit het Castricumse. Verder zit er in de kolonie een vleugje Jan Theelen, kruisingsproducten
van Jo Winters uit Aalsmeer met Cees Goemaat. In het verleden is Mike zeer succesvol
geweest met een Braakhuis-doffer die 2x ’s avonds door kwam.
Opleiding
Jonge duiven worden gezien als een noodzakelijk, doch essentieel, kwaad. Een 30-tal jonge
duiven worden op de nalijn gespeeld. Alles staat echter in het teken van de oude duiven. De
jonge duiven worden gekweekt uit de bewezen duiven en blijven in beginsel allemaal over.
De jaarlingen gaan van begin af aan mee en worden op de dagfond gespeeld. Zij krijgen

geen overnachtvlucht voor de kiezen. Mike wil ze niet laten wennen aan het overnachten en
pas als 2-jarige krijgen ze de eerste grote fondvlucht, dit jaar Bordeaux ZLU. De jaarlingen
worden zo veel mogelijk op elkaar gekoppeld en zo in stand gehouden om hele koppels te
kunnen spelen. Op zondagochtend waren reeds 13 van de 15 duiven thuis, doorgaans
komen er geen duiven meer na, ook nu niet. Later zal deze ploeg worden ingezet op
Perpignan, de duiven worden niet gespaard. Een ander ploegje gaat dan nog naar Marseille
en dat is de hele planning voor 2012. Het komt dus voor dat duiven slechts 1 grote vlucht per
jaar maken. Hier wordt dan wel heel specifiek naar toegewerkt dat begint met het op stand
brengen van de duiven om ze vervolgens liefst op kleine jongen in te korven. Bij thuiskomst
is het nest altijd leeg en start een nieuwe broed, naar standen om te zorgen voor het langer
vasthouden van pennen wordt niet gekeken, ervaring leert dat het hier niet in gezocht moet
worden, maar in de kwaliteit van de duif in combinatie met de vorm van de dag. Op 5 pennen
heeft Mike reeds meerdere grote successen behaald. Selectie vindt plaats op vitaliteit, maar
een jaarling op de dagfond beoordelen is lastig. Deze moet niet telkens een dag later
arriveren, maar al snel is een plaats in de vliegploeg veilig gesteld. Zelfs de 2-jarigen hoeven
niet per se prijs te vliegen in hun debuutjaar, wel zijn het dikwijls deze duiven die op latere
leeftijd de sier maken.
De training van de duiven is stipt en wel dagelijks in de ochtend om half zeven en ’s avonds
om half zeven, 2 maal een uur. Mike is iemand die werkt met de precisie van een Zwitsers
uurwerk, half zeven is half zeven. De training is verplicht en alle duiven worden
buitengesloten. De voeding bestaat uit diverse mengelingen aangevuld met pinda’s en
snoepzaad. Na een half uur wordt alles weggenomen, nimmer blijft er voer staan. Op de
vraag of dit niet nadelig is doordat de duivinnen zowel na de ochtendtraining als de
avondtraining broeden is het antwoord : ‘de beste duiven zijn vaak duivinnen, blijkbaar
kennen ze het systeem en zorgen ze voor voldoende opname van voedsel tijdens de
voerbeurten’. Na elke vlucht krijgen de duiven wat tegen het geel de dag na thuiskomst, dit
preventief. Verder is Mike alert op luis en indien noodzakelijk wordt wat gedaan tegen de
koppen, gebaseerd op hoe de duiven zich tonen. 14 dagen voor Bordeaux is de mest
opgestuurd voor grondig onderzoek.
Qua klimaat zoekt Mike zo dicht mogelijk de natuur, de temperatuur van buiten moet gelijk
zijn aan die van binnen in zomer en winter. Voor in het hok zitten wat ventilatieroosters en
vanaf de dakvoet is de eerste halve meter geheel open. Verder zorgen lichtplaten voor
voldoende lichtinval.

Winnares
De winnares, een 2-jarige duivin, werd ingekorfd op jonkies van 4 dagen. Deze duivin is
gekregen van club- en plaatsgenoot Chris Wijhenke. Zij komt uit een koppeling van een
doffer van Gebr. Jacobs uit Nes a/d Amstel maal een duivin van Jos van Schaik, Nes aan de
Amstel, via Martin van Ginkel.
Meldingenlijst Bordeaux ZLU – Fondunie2000
Plaats Centra Naam
1
1300 M. Peereboom
2
2128 Comb Aldus -Poulisse
3
0763 Comb J. Hup & Zn
4
1300 J. Pepping
5
0763 Comb J. Hup & Zn
6
1020 P.J. van den Berg &
7
1139 A.J. van Amerongen
8
2128 N. van Namen
9
2128 N. van Namen
10
1139 Comb Slotboom

Plaats
Amstelveen
Kerkdriel
Elburg
Egmond aan de Hoef
Elburg
Benschop
Bunnik
Velddriel
Velddriel
Utrecht

Afstand
957.2689
915.0481
997.7172
984.4492
2
929.2398
940.4870
913.3023
2
940.1945

Kloktijd
19:31:40
19:05:25
20:18:23
20:12:09
20:27:28
19:32:09
19:41:46
19:20:58
19:23:11
19:45:35

Ringnummer
101501605
111909953
101288092
001545105
101288054
101437866
111519357
101852616
111901542
092024990

Meter / min
1273.5286
1261.4105
1249.6719
1242.7562
1235.6141
1235.4449
1234.6130
1232.5822
1228.9058
1228.0761

