FONDUNIE 2000

Gerard van Tuyl, Hellouw (NL)
Marseille gewonnen door 2-jarig supertalent
Tekst : Bas Weijers

Na een dag uitstel kregen de Marseille duiven op zondagochtend om 07:00 uur de
vrijheid. Al direct werden ze geconfronteerd met een straffe westenwind, kracht 6. Het
beruchte Rhônedal zou de eerste scherprechter gaan worden deze editie. Met een
afstand van onder de 700 km was de eerste melding uit Duitsland geen verrassing, de
snelheid viel wellicht wat tegen. Het zou lastig worden om nog duiven door te gaan
krijgen boven de 900 km en dat werd bevestigd. De volgende ochtend lag er verspreid
mist over het land, maar was het wel droog en kwam het zonnetje al snel tevoorschijn.
De eerste melding in de Fondunie kwam deels als een verrassing uit Hellouw. Niet zo
zeer omdat het Gerard van Tuyl was, maar te meer daar het midden van het land nu
niet in het voordeel lag. Zijn 2-jarige duivin had hier echter lak aan en versloeg haar
716 medestrijders in het Fondunie2000 konvooi. Wat verder opvalt zijn de prima
prestaties van de liefhebbers uit de afdelingen 9, 10 en 11. Natuurlijk was de vlieglijn
in het voordeel, echter op veel plaatsen ’s avonds nog 50% achter, en met een
overvlucht van ruim 100 km is dit bijzonder knap te noemen.
Top 10
Het NIC Borne kende een prachtig resultaat met 4 duiven in de top 10 bij respectievelijk R.F.
Willemsen uit Borne op plaats 2, Jelle Jellema uit Nijverdal, die een prachtserie neerzet met
als uitschieters plaats 3 en 5 en tot slot T. van Dusschoten uit Hardenberg aan plaat 7.
Diesvelt & Wanders uit Didam nestelen zichzelf tussen de Jellema duiven aan plaats 4 en
zijn met hun 2e getekende de verwachte winnaars in Stichting Marathon Noord. Veel
waarding voor plaats 6 waar T. Ramcharan in Krommenie de eerste duif in het dit keer zeer
ongunstig gelegen afdeling 6 klokt. Jaap Mazee uit Ens knap op plaats 8 voor een topper
van Comb. van den Berg uit Utrecht. Na een 3e nat. Orange wint deze duivin nu weer een
kopprijs aan plaats 9. Een superprestatie volgt op plaats 10 door Jelle Outhuyse die op 1.119
km een duif pakt om 10.20 uur.
Hoofdpersoon
Gerard van Tuyl voorstellen is niet nodig. Na zijn overwinning op Barcelona in 2006 met
‘Rodico’ geniet hij Internationale roem, die nog groter werd na zijn Internationale overwinning
op Pau in 2007 met ‘Foppe’. Daarnaast heeft Gerard een waslijst Nationale in Internationale
overwinningen en kopprijzen op zijn palmares. In de Fondunie is hij al jaren niet meer weg te
denken bij de kampioenen.
Stamopbouw
In de opbouw van de inmiddels homogene stam van Gerard zitten veel Jan Aarden duiven
via Gebr. van Santvoort uit St. Michielsgestel, die hun duiven hadden van Jan en Theo
Ernest, van der Wegen en Piet Lazeroms. In 1993/1994 werd er het beste van het beste
aangeschaft bij de Gebr. Hagens. In 2002 werd na het overlijden van Theo Ernest de
volledige kolonie gekocht, met alles uit de bekende lijnen zoals 'Don Pedro', 'de van
Zelderen' etc. De laatste jaren is er nog wel wat bijgehaald links en rechts, maar Gerard
schittert met name met zijn eigen stam, waarmee inmiddels op vele Internationale hokken
goed gepresteerd wordt. Op de totale verkoop van Wim en Martin van Houten uit IJsselstein,
bezitters van talloze waardevolle Van Tuyl-duiven, werd de 01-835 teruggekocht. Een doffer,
uit het ‘Vergeet-me-nietje’, die in IJsselstein vader en grootvader werd van diverse
topduiven. Op Bergerac ochtendlossing pakt Gerard dit jaar ’s avonds 4 kinderen van deze

doffer, allen jaarlingen. Wat verder opvalt in de stam van Gerard is het nachtvliegen waar de
duiven zich uitstekend voor lenen. Dit is iets wat in hun genen zit opgeslagen, Gerard traint
de duiven hier niet speciaal op, maar nogal eens vallen de duiven van Perpignan, Pau en
Barcelona in het donker.
Systeem Van Tuyl
De duiven worden in Hellouw op nest gespeeld. Op de eerste vlucht van het jaar ‘Brive’ werd
echter nog op verkapt weduwschap gespeeld om de duiven zo laat mogelijk te koppelen voor
de marathon vluchten. De jonge duiven worden goed opgeleerd en met de jaarlingen wordt
zuinig omgesprongen. In principe krijgen ze alleen een 3-tal dagfondvluchten en geen
overnachting, Bergerac vormde dit jaar echter een uitzondering, er gingen 11 jaarlingen mee
die super naar huis kwamen. Als 2-jarige moeten de duiven aan de bak in Hellouw en is er
geen excuus meer. Gerard heeft zich dit jaar nog toegelegd op alle overnachtvluchten, maar
denkt er sterk aan zich toe te gaan leggen op een aantal vluchten uit het programma met
voorkeur voor ochtendlossingen. Ervaring leert dat duiven die goed prijsvliegen op vluchten
uit de zuidoost hoek (Orange, Marseille, Montelimar) dikwijls de besten zijn op latere leeftijd.
De winnares
De 2-jarige duivin werd ingekorfd op 12/13 dagen broeden. Ze heeft dit jaar bewezen een
grote belofte te zijn bij haar debuut op de overnachtfond. Ze wint dit jaar:
- 382e nat. Brive 11.957 duiven
- 20e nat. Orange 6.595 duiven
- 43e nat. Marseille 3.487 duiven en 1e Fondunie 2000
Ze is in 2009 gekweekt uit de vliegduiven. Haar vader 07-527 herbergt de beste lijnen van
Gerard is zich als de ‘Superboy’, ‘dcht. Vanoppen’, ‘Van Zelderen’, ‘Twin’ en ‘Perpignan 27’.
De moeder 05-945 won al 9 prijzen op 10 inkorvingen op de overnachtfond. In haar
afstamming wederom ‘Van Zelderen’, ‘Vechter’ en ‘Broer Twin’.
Met de overwinning op Marseille boekt Gerard een zoveelste mooi overwinning, met de
kwaliteit op de hokken en goede verzorging zal het hier niet bij blijven.
Meldingenlijst Marseille – Fondunie 2000
Naam
Plaats
1
G. van Tuyl
2
R.F. Willemsen
3
J. Jellema
4
Diesvelt & Wanders
5
J. Jellema
6
T. Ramcharan
7
T. van Dusschoten
8
Jaap Mazee
9
Comb van den Berg
10
J.S. Outhuyse

Plaats
Hellouw
Borne
Nijverdal
Loil-Didam
Nijverdal
Krommenie
Hardenberg
Ens
Utrecht
Harlingen

Afstand
972.7850
1025.063
1029.891
984.9757
2
1049.215
1055.045
1059.628
999.6408
1120.712

Kloktijd
07:08:24
08:09:28
08:26:19
07:38:07
08:35:04
08:56:15
09:05:25
09:11:43
08:06:01
10:20:29

Ringnummer
09-1375839
09-1758617
09-1783772
09-2070189
08-2027103
08-5810042
09-4774751
07-4290278
07-1573776
08-1995734

Meter / min
935.0106
930.6353
920.9298
920.4377
913.7802
913.7522
911.5518
910.5554
910.4059
909.3126

