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Jan van Brienen, Geldermalsen  
Groots winnaar op Tarbes met 2 op 2 

 
Tekst : Bas Weijers 
 
De duiven van Tarbes werden reeds op vrijdag in vri jheid gesteld vanwege de slechte 
weersverwachtingen in de loop van het weekend. Een goede keuze naar achteraf bleek 
gezien het internationale konvooi op maandag nog al tijd vastzit. De consternatie over 
de inkorving op woensdag in plaats van dinsdag en h et hierdoor niet kunnen 
deelnemen aan het internationale concours heeft de lossing op vrijdag mogelijk 
gemaakt. Met snelheden van ca. 80 km/h op de vervro egde middaglossingen kon het 
rekenen beginnen. Achteraf bleek geen enkele duif d e dag van lossing het thuisfront 
te kunnen bereiken in de Fondunie waardoor de liefh ebbers in de Nationale uitslag 
geen rol van betekenis konden spelen.  
 
Top 10 
De winnaar is Jan van Brienen uit Geldermalsen die prachtig 1 en 15 speelt met 2 mee en 
dus 100% pakt. Gilbert van den Berg uit Utrecht is dit jaar niet te houden met nu plaats 2 en 
5. Over een hok in vorm gesproken is het na de sectoroverwinning op Orange nu een 3e op 
Tarbes in de Fondunie voor Ton Willems uit Balgoy. Roelofse-Van Ommeren uit Dodewaard 
wint keurig plaats 4. Na de 2 kopduiven van broer Koos is het nu Gert-Jan van Houten uit 
IJsselstein die een topnotering pakt aan plaats 6. Gerard van Tuyl uit Hellouw zit weer aan 
de kop, dit keer op plaats 7 voor Jan van Engelen uit Hedel, die zijn ‘Don Tarbes’ voor het 3e 
jaar op rij in de top 10 van de Fondunie pakt. Deze topper won vorig jaar een 1e op Tarbes. 
De keizerkampioen van de laatste 2 jaren, Jan Doppenberg uit Voorthuizen is weer goed van 
voren aan plaats 9, voor de eerste duif in Noord-Holland op 10 bij Veldhuis in Amsterdam.  
 
Hoofdpersoon 
De 69-jarige Jan van Brienen uit Geldermalsen is iemand die de duivensport al vanaf zijn 14e 
jaar met tussenpozen bedrijft. Hij is in de duivensport terecht gekomen via zijn opa. Na vorig 
jaar een zwart hartoperatie ondergaan te hebben kan Jan weer genieten van zijn duiven. Met 
het africhten van zijn duiven heeft hij de hulp van Arie Wouterse uit Varik en Gert-Jan Knoop 
uit Est.   
 
Stamopbouw  
De huidige stam duiven vindt haar oorsprong 20 jaar geleden toen een ronde jonge duiven 
van een overleden vriend werd behouden alvorens deze kapitale collectie totaal verkocht 
werd. Dit waren duiven uit de beste van duiven van Jan Theelen als de Sterke Barcelona, 
Vale Marathon, de 10, enz. Ook zaten hier nakomelingen bij van de Barcelonadoffer van Gijs 
Dolleweerd. Met deze duiven is een stam opgebouwd en daar is in de afgelopen jaren 
nauwelijks iets aan toegevoegd. Jan heeft nog een hok gepensioneerden met duiven vanaf 
1993, gewoon omdat hij dit mooi vindt. Wel heeft Jan in 2002 gretig gebruik gemaakt van het 
prachtige gebaar van Han van Osch uit Kerkdriel die hem kinderen leende van diens 
aangekochte Barcelona-winnaar van Cees Brok uit Den Bosch. Omdat de Theelen duiven 
natuurlijk op leeftijd kwamen heeft Jan de lijnen vastgelegd door het toepassen van inteelt 
zoals koppelingen van vader x dochter.  
 
Hokbestand en systeem 
Totaal beschikt Jan over zo’n 40 kweekduiven waarbij dus ook de oude van dagen zitten. De 
vliegploeg bestaat uit 28 koppels, inclusief de jaarlingen. Als jong gaan de duiven niet de 
mand in. Pas als jaarling worden ze eigenhandig opgeleerd om pas als 2-jarige de competitie 



aan te gaan. Een methode die past bij Jan. Vervolgens worden per overnachtvlucht 
gemiddeld 3 a 4 duiven gespeeld waarmee Jan tot de kleine spelers behoort. Er wordt zowel 
aan de ochtend- als de middaglossingen deelgenomen. De duiven krijgen een 4-
seizoenenmengeling van Patagoon, dit jaar aangevuld met schapenvet. Voor het eerst 
worden de duiven in potjes in hun broedbak gevoerd, een tip die hij kreeg van Cees Brok om 
de duiven wat makker te krijgen. Alle duiven worden op nest gespeeld en omdat Jan de 
discipline om data te noteren van de eieren al snel loslaat, wordt nogal eens een jong een 
aantal dagen voor inkorving ondergeschoven ter motivatie. Op medisch vlak is er weinig te 
melden buiten een gecombineerde paramyxo-pokken enting en een periodieke geelkuur.  
 
Winnaar 
De winnaar met ringnummer 07-2007178 is een vale doffer die op een groot jong van 14 
dagen werd gespeeld. Zijn vader is de 03-2121374 (vloog 1e Pau Fondclub Utrecht) een 
100% Jan Theelen. Een halfzusje van deze 374 won een 1e Marseille Fondclub Utrecht (1 
uur los, 16e nat.). De moeder van de winnaar is de 03-2121302 (uit Barcelona-lijn Gijs 
Dolleweerd x Jan Theelen). De 178 speelde vorig jaar ook al prijs op St. Vincent en Tarbes 
en dit jaar nog van St. Vincent en is dus een vaste waarde voor Jan. 
 
Met Jan van Brienen heeft de Fondunie een overwinnaar die met een klein aantal duiven 
zich prachtig in de kijker heeft gespeeld. Geniet van deze overwinning.  
 
Meldingenlijst Tarbes – Fondunie 2000 
 
Plaats  Naam Plaats Afstand  Kloktijd  Ringnummer  Meter / min  
1 J. van Brienen  Geldermalsen  1042.464 05:12:45 072007178 1169.0095 
2 Comb van den Berg  Utrecht  1055.329 05:36:33 081296777 1159.0020 
3 T. Willems  Balgoy  1043.952 05:42:00 081257469 1139.6866 
4 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard  1054.345 06:07:37 091957131 1119.7181 
5 Comb van den Berg  Utrecht  2 06:12:15 081297016 1115.2753 
6 G.J. van Houten  IJsselstein  1048.865 06:10:23 071553911 1110.6355 
7 G. van Tuyl  Hellouw  1032.529 06:01:31 081731615 1103.6998 
8 J. van Engelen  Hedel  1026.546 06:04:55 072007100 1093.3303 
9 J. Doppenberg Jr.  Voorthuizen  1081.824 06:58:30 081094923 1089.9998 
10 D. Veldhuis  Amsterdam  1080.111 07:00:06 091012075 1086.5219 
 


