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De omstandigheden waren verre van optimaal afgelopen week op St. Vincent. Met 
name België en Nederland werden geteisterd door zware regenval. Er werden derhalve 
wederom vraagtekens gezet bij de lossing op maandag. Niets bleek echter minder 
waar, de duiven, gejaagd door hoge snelheden knalden door de zware regenval heen 
en verspreid over het hele land volgden de aankomsten elkaar goed op. De overvlucht 
kon wel eens in het voordeel zijn gezien de hoge snelheden en dit werd al snel 
bevestigd door Jos Pepping die met een constatering om 19:56 uur een 4e plaats in 
het Nationale concours opeist en met 14 duiven mee Nationaal 5 prijzen pakt en in de 
Fondunie2000 naast een prachtige overwinning een serie maakt van 6 prijzen met nog 
een top 10 notering. 
 
Top 10 
De top 10 zit verspreid over het westen en midden van het land. Gezien de ligging van St. 
Vincent en de wind een verwacht resultaat. Het zilver gaat knap naar voormalig 2-voudig 
Keizergeneraal Jan Doppenberg uit Voorthuizen voor C.K. Niesten uit Uitgeest. A. de Bruin 
uit Lopik pakt plaats 4 voor Gerard Schalkwijk uit Lopik. Na Jos Pepping opnieuw op plaats 6 
bezet Coos van Houten uit IJsselstein plaats 7. Peter Homan uit Zwanenburg wint een 8e en 
die dekselse Jurrian van Amerongen uit Bunnik weer top 10 aan plaats 9. De top 10 wordt 
gecompleteerd door de vader-zoon combinatie Gerrit en Jaco van Nieuwamerongen uit 
Veenendaal.  
 
Hoofdpersoon 
Jos Pepping is woonachtig in Egmond aan de Hoef, een plaatsje aan de kust, westelijk 
gelegen ter hoogte van Alkmaar. In Egmond aan de Hoef is nog een vereniging, maar voor 
het grote werk wordt ingekorfd in het sterke centrum Alkmaar. Jos is als onderaannemer 
werkzaam in de bouw en voert met name timmerwerk uit in de renovatie. 
 
Stamopbouw  
Tot 2003 werd met programmaduiven gespeeld op het kortere werk. De voorliefde voor de 
overnachtfond werd alsmaar groter en deze zelfde duiven werden geprobeerd op de grote 
fond. De duiven die dit aan konden mochten blijven, de rest bleef weg of kon vertrekken. 
Zeker 50% van de huidige duivenstam is van dit oude soort, duiven afkomstig van Comb. 
Blokker uit Den helder x Staf Theeuwes uit Poppel (België). Met name de lijn van de 90, een 
duivin van 1999 kweekte prima door en zit nog veel in de stam verweven. Deze duivin, 75% 
Blokker, 25% Theeuwes zorgde voor nakomelingen die verrassend genoeg met warm weer 
en kopwind wisten te excelleren. Voor echt fondbloed werd aangeklopt bij Marlon Kok uit 
Ransdorp, een gekende speler in Noord-Holland. Echt de noodzaak om snelheid in de 
hedendaagse fondduif te kweken ziet Jos niet, echter de moderne fondduif heeft zich zeker 
ontwikkeld en heeft aan snelheid gewonnen, zie ook het verloop van de verschillende 
concoursen in 2012.  
 
Opleiding 
Met de jonge duiven heeft Jos sinds 2 jaar een nieuwe weg ingeslagen. In tegenstelling tot 
veel liefhebbers die zijn teruggekomen van het niet spelen van jonge duiven laat Jos ze 
rustig opgroeien en uitruien. De jonge duiven van de eerste ronde (maart/april) zijn tot op de 



dag van vandaag pas enkele malen los geweest. Alle tijd en energie wordt gestoken in de 
oude duiven en na Perpignan krijgt de jeugd pas echt aandacht. Om ervoor te zorgen dat de 
jonge talenten door de rui heen komen wordt bijgelicht en dit leidt ertoe dat er zelfs nog in 
mei het volgende jaar een pen gegooid kan worden. Deze methode vereist wel dat de jonge 
duiven tot laat in het jaar los gaan en in het voorjaar al snel weer de draad oppakken. De 
jaarlingen gaan dan alle weken mee vanaf begin april. Gaan ze niet met de vereniging mee 
dan wel met de Pyreneeënclub, een clubje Egmonders die wekelijks met een eigen wagentje 
naar Achthuizen rijden voor een lapvlucht. Misschien wel het feit dat de jonge duiven geheel 
door de rui heen komen zorgt voor het goed naar huis komen en minimale verliezen op de 
opleervluchten in april en mei. Het bevalt in elk geval dusdanig dat afwijken niet wenselijk is. 
De jaarlingen, ca. 80 stuks, vliegen in hun geboortejaar liefst 2 overnachtvluchten, maar in 
elk geval een. Selectie is er nauwelijks, wel wordt een duif die gezworven heeft beoordeeld 
op gewicht en als deze zo rond is als een kogel wordt de duif verwijderd. Ze moeten laten 
zien dat ze moeite hebben gedaan thuis te komen en niet makkelijk elders binnenlopen. Met 
totaal zo’n 150 jaarlingen en oudere duiven gaat de voorkeur op dit moment uit naar de 
ochtendlossingen waar in 2012 al wat meer duiven op gespeeld worden. Jos is ook wat 
voorzichtig met middaglossingen bij veranderde weersomstandigheden. Als de temperaturen 
omhoog schieten is de ervaring dat de duiven het dan in beginsel moeilijk hebben op de 
vlucht. Lossing op het heetst van de dag speelt de duiven dan nog wel eens parten. Hier 
wordt rekening mee gehouden bij het inkorven op een middaglossing. 
 

 
 
Systeem 
Voeren is volle bak van diverse mengelingen goed voer, aangevuld met P40 en snoepzaad. 
De duiven worden het gehele jaar op nest gespeeld en krijgen vanaf een week voor de 
eerste overnachtvlucht 24 uur per dag de vrijheid waarbij ze regelmatig in de avonduren nog 
een verplichte training dienen af te werken. De duiven trekken veelvuldig naar het land, maar 
hier wordt geen hinder van ondervonden of het moet misschien zijn dat de duiven 
aangeleerd wordt om onderweg van de vlucht sneller te gaan zitten. Hier is echter geen 
bewijs voor. Dit systeem wordt toegepast vanwege de minimale inspanning die dit kost bij 
het grote aantal vliegduiven verspreid over meerdere afdelingen. Echt waarde kan niet 
verbonden worden aan de trainingsintensiteit, wel is het zo dat als er wind in de lucht zit ze 
makkelijker trainen. Over het algemeen zijn de resultaten het beste met duiven op eieren, het 
lijkt dat jonkies in de schaal te veel energie vergt en gewicht kost bij de duiven. Derhalve 
onderneemt Jos veel moeite de duiven weer op hun oude nest te krijgen bij thuiskomst. Dit 
scheelt tijd richting de volgende vlucht en hiermee komen ze makkelijker weer in vorm. Op 
medisch gebied is het vrij karig, een kuurtje tegen coccidiose en geel op de eerste broed en 



nadien in het seizoen nog eens wat in de vorm van een geelpil of een kuurtje, afhankelijk van 
de noodzaak. 
 
Winnaar 
De winnaar van St. Vincent, inmiddels ‘Teun’ genoemd, werd op circa 14 dagen broeden 
ingekorfd. Van vaderskant stamt deze uit een zoon van de 7e nat. St. Vincent die zelf een 
grote belofte was met een kopprijs op Tours, 16e tegen bijna 10.000 duiven en als jaarling 2 
goede overnachtprijzen. Het jaar erop werd hij echter verspeeld op de eerste dagfondvlucht. 
Hij was nog een kleinzoon van de stammoeder, de 90. De moeder vloog ook haar prijzen op 
de overnachtfond en stamt nog af van betere vliegduiven. Zij is weer een zuster van die 7e 
nat. St. Vincent, dus er is spraken van enige inteelt. Zowel van vaders- als van moederskant 
zien we nog de ‘Cameleon’ van Theo Ernest in de afstamming. ‘Teun’ vloog zijn 3e 
overnachting en met 3 keer raak laat hij zien uit het goede hout gesneden te zijn. 
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1. J. Pepping    Egmond a/d Hoef 
2. J. Doppenberg jr.   Voorthuizen 
3. C.K. Niesten   Uitgeest 
4. A. de Bruin    Nederhorst den Berg 
5. G. Schalkwijk   Lopik 
6. J. Pepping    Egmond a/d Hoef 
7. J.M.G. van Houten   IJsselstein 
8. Peter Homan   Zwanenburg 
9. A.J. van Amerongen  Bunnik 
10. G. & J. van Nieuwamerongen Veenendaal  
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