Willem Mulderij wint Agen ZLU in de Fondunie 2000
Het komt niet vaak voor dat het zo spannend is tussen de nummer één en twee van een marathonvlucht,
maar dit keer was het zo spannend dat we dagenlang niet wisten of Gerard Schalkwijk of Willem
Mulderij de winnaar was. Eerst werd zelfs gezegd dat Gerard de winnaar was, maar twee dagen later
bleek toch Willem de echte winnaar te zijn. Dat is een zure appel voor Gerard als je bijna officieel te
horen krijgt als je de eerste ben, al kan hij natuurlijk blijven terugkijken op een topweekend. Na deze
twee toppers complementeert Jay Lissenberg uit Utrecht het podium met de derde plaats.

De uitslag
1. Willem Mulderij, Vinkenbuurt
2. Gerard Schalkwijk, Lopik
3. Jay Lissenberg, Utrecht
4. Jan van Straten, Utrecht
5. Vertelman en zn, Hoogkarspel
6. Jan Roelofs, Alkmaar
7. IJsbrand Kaptein, Akersloot
8. M. Tekin, Medemblik
9. H. Koopman, Almere
10. Coen van Haarlem, Terborg

Naast de top 10 is er nog een mooie uitslag te melden voor Coen van Haarlem. Hij had 22 prijzen van de
35 ingezette duiven. Paul Baas en Richard van den Berg zijn sinds dit seizoen een combinatie in De
Kwakel. Zij hadden 19 prijzen van de 30 Agen-gangers.
De winnende liefhebber
De wedvlucht Agen is deze editie gewonnen door Willem Mulderij uit Vinkenbuurt (een plaatsje ten
oosten van Zwolle). Hij laat de laatste jaren met regelmaat zien over een sterk duivenbestand te
beschikken. Deze 46-jarige winnaar is in het dagelijks leven Managing Director Kovax Europe.
Vanwege dit werk is hij regelmatig een week op reis en dat vereist een makkelijk manier van duiven
houden en je ziet dat deze manier goede prestaties niet in de weg staat. Hoe ben je in de duivensport
terecht gekomen? Willem: ‘Mijn vader en oom hadden duiven, ik ging vanaf dat ik kon lopen mee. Op
mijn 8e jaar bouwde ik mijn eerste hokje en een jaar later dachten mijn vader en oom: laten we er eens
wat fatsoenlijks neerzetten. Vanaf dat moment was ik verkocht. De eerste duiven kwamen van Albert
van der Flaes voor de korte afstand en Aleid Hogeslag en Hennie Zwijnenberg voor de fond. Ik vloog
tot mijn 25e voor het generaal kampioenschap, maar haalde de extra punten al snel op de overnacht.
Inmiddels staat er in de tuin16 meter vlieghok, en een zolder voor de kweek. Hierin staan 10
kweekboxen en de rest is voor voedsterkoppels.’ Willem heeft 65 vliegduiven, waarvan het merendeel
jaarlingen. Deze gaan alle jongen vluchten mee en daarna allemaal naar Bordeaux ZLU. (26 deze keer,
20 terug). Naast de vliegduiven heeft hij 10 kweekkoppels welke steeds worden overgelegd. Daarnaast 7
testkoppels. Duivenvrienden Dani Kreileman uit Nieuwleusen en Harm Kuipers uit Heeten kweken ook
uit deze duiven, zodat we snel weten of ze promoveren naar de kweekboxen, of voedsterduif gaan
worden.
Stamopbouw
In 2005 heeft Willem voor het eerst bij Jan Theelen duiven gehaald. Daar kwam dus gelijk de moeder
van veel van zijn beste duiven vandaan. Tot 2011 is er elk jaar wat bij gehaald bij deze nestor van de
marathonsport in Nederland. Zijn bezoeken aan Jan zijn niet alleen voor de kwaliteit, maar zeker ook
voor het aangename contact. Bijna uit elke gehaalde duif komen wel enkele bruikbare duiven. De
laatste jaren heeft Willem succesvol duiven van Nico Volkens ingebracht, uit al zijn topduiven. Ook hier
geldt niet alleen de kwaliteit van de duif, maar zeker ook het prettige contact met Nico. Daarnaast zijn er
individuele duiven van enkele liefhebbers bijgekomen. Zoals een dochter van de Jander, die de moeder
is van de 14e nat ZLU Bordeaux jaarlingen 2015. De stamvader van 1998 komt van Herman Brinkman.
Deze doffer won zelf 20 overnachtprijzen en uit deze goede vlieger zijn veel goede vliegers gekomen.
Vorig jaar is het laatste jong eruit gekweekt. De Herman Brinkman-doffer is een element van Willems
oude stam, die nog volop zijn terug te vinden op de hokken in Vinkenbuurt.

De winnende duif
De winnende duif is de NL2014-1514152. Deze nog vrij jong winnaar komt uit een geweldige
kweekduivin. Zij is de beste kweekduiven die Willem ooit gehad heeft. Het is de 2005-1693305. Ze is
ook de moeder van de 49e nat ZLU Bordeaux, 83e nat ZLU St. Vincent, 19e nat Orange, 27e nat.
Cahors, de 07-901 3e asduif marathon, 9e asduif SMN 2010, etc. Dit allemaal met andere doffers! De
vader van deze duif is een duif van duivenvriend Rieks Lonsain uit Nieuwleusen. Willem: ‘Regelmatig
ruilen we wat, waar we beide succesvol mee zijn. Geloof wel dat ik kan zeggen dat deze vader uit zijn
meest succesvolle kweekkoppel komt.’ Vorig jaar won de winnende duif als jaarling op Narbonne de
883e van 5.338 duiven. Prima voor een jaarling op zijn afstand.
De voorbereiding op het seizoen
Hoe pak je het aan in de loop van het seizoen met je drukke werk en je zakenreizen? Willem: ‘Om het
werk met de duiven wat te verdelen, doe ik sinds 2 jaar aan winterkweek. Ik koppel begin december en
ben daardoor voor de start van het vliegseizoen helemaal klaar. Een aanrader voor iedereen! De duiven
brengen een jong groot en na de kweek, kan ik me richten op het seizoen. Ik speel alles op nest, daar ik
gezien mijn werk om de week ergens in Europa ben, kan ik geen regelmatige verzorging aan de duiven
bieden. Indien mogelijk gaan ze elke week de mand in en krijgen ze een halve fondvlucht erbij. In dit
geval Soupes via de Giesbeek club, die ze naar Hank brengt. Dit is een leuke en actieve club trouwens!’
De duiven krijgen hoofdzakelijk voor van Matador. Willem: ‘Ik voer vrij zwaar … ik denk dat je anders
de duiven al eerder laat interen op hun reserves en dat met name op hun 2e ZLU vlucht gaat merken.
Het is wel volle bak, ik heb 25 KG voercontainers in het hok staan. Waarbij ik wel in juni en juli wat
meer thuis probeer te zijn zodat ik ze omega olie en wat pinda’s in een aparte voerbak kan geven. Ik
gebruik ook de PE korrel van Piet de Vogel. Of ze die eten weet ik niet eigenlijk want ik gooi die
voerbak om de paar dagen leeg. Wat doe je aan medische begeleiding? Willem: ‘Ik doe aan de kwekers
en jongen niets. Nooit. Ken ook geen ornithose of coli etc. er staan voor alle hokken rennen waar de
duiven 10 maanden per jaar inzitten. De vliegers komen daar in juni en juli niet in. Dan zijn de hokken
hermetisch afgesloten en werk ik met mechanische ventilatie. Heb het ook anders gedaan, wat ook
prima ging maar ik had toch het idee dat ik wat vaker een ornikuur moest geven toen. 2 weken voor Pau
kuur ik voor geel en een paar dagen orni. Daarna houd ik het in de gaten. Je merkt vrij snel als je duiven

net niet lekker aanvoelen. Alleen tijdens het ZLU seizoen bezoek ik een ker Duivenvriend Nanne Wolff
om de duiven te controleren, hij doet dit naar grote tevredenheid. De (natuurlijke) weerstand bepaalt
welke problemen je krijgt. Dat geld voor mens en dier. Ziektekiemen liggen overal op de loer. Of je er
vatbaar voor bent wordt grotendeels bepaald door de weerstand die je op dat moment hebt. Daar speelt
genetica een rol, voeding en stress. Duiven die daar de balans hebben, gaan gewoon hun prijsje pakken.
Indien in het ZLU seizoen Nanne Wolff iets zou constateren, kuur ik. Anders niet‘
De beleving
Hoe beleef je de duivensport? Willem: ‘Met passie … maar mijn credo is het moet leuk zijn. Tis mijn
hobby. Als ik 90 jongen heb en er blijven er 30 weg, dan heb ik er nog 60 om vroege prijzen mee te
gaan vliegen. Ik ga het niet hebben over die 30 die weg zijn. Ik probeer alles zo makkelijk mogelijk te
maken. Alles wat ik extra zou gaan doen voor de duiven, zal elke keer terugkomen. Die tijd heb ik niet
en dan zal ik er niet vrolijk van worden. Dus mijn duiven zitten op roosters, krijgen volle bak en er
staan drinkenbakken van 7 liter in het hok. Dat wil niet zeggen dat ik er in het ZLU seizoen niet alles
aan doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Maar als gescheiden vader en 3,5 dag per week mijn
tweeling Jop en Anne van 3 jaar in huis, heb ik andere dingen die een hogere prioriteit hebben. De
tweeling is gek van dieren. Naast schapen en kippen, zijn ze graag met de duiven bezig. Afgelopen
vlucht van Agen, hebben ze de hele maandag duiven geklokt en waterbakjes en voerbakjes aan de
broedhokken gehangen. Geelpilletjes geven, ringen of een druppeltje voor luis, wordt door Jop en Anne
afwisselend gedaan. De duivensport is ook voor de gezelligheid. Ik werk graag samen met de eerder
genoemde Dani en Harm. We doen alles samen. Kweken, testen etc. in ons appgroepje wordt dagelijks
van alles besproken. Zo behoeden we elkaar voor fouten.Naast deze samenwerking is er ook zeker de
saamhorigheid binnen de ZLU spelers. We hebben ons eigen ZLU inkorfcentrum www.zluno.nl
opgericht met een groepje mensen. Daar zit toch wat werk in en we hebben allemaal een gezin en baan.
Toch doet iedereen elke keer mee en ook alle inkorvers helpen. Hier geldt vele handen maken licht
werk, en het is een stuk leuker ook!’
Simpel duiven houden
Willem: ‘Deze prestatie bewijst, dat je de duivensport ook met weinig tijd op een simpele manier
redelijk succesvol kan beleven. Als je maar de boel zo inricht dat je het op die manier kan doen en daar
niet van afwijkt, dan passen de duiven zich daar echt wel bij aan. Natuurlijk heb je goede duiven nodig,
maar als je nog niet lekker mee kan draaien, kijk dan ook eens kritisch naar je manier van managen van
je kolonie. Is je hok echt wel goed? Is je verhouding tussen voeding en training echt wel goed? Heb je
een goede dierenarts de duiven laten checken? Bel gewoon eens een goede liefhebber op voor tips. Die
geven ze graag en gratis!’
Tot Slot
Heb je nog een leuke anekdote omtrent deze overwinning? Willem: ‘We vierden met een flinke groep de
90 jarige verjaardag van mijn moeder bij mij thuis. Toen iedereen weg was deed ik tegen 21.00 de kids
op bed. Kan niet zeggen dat hun verhaaltje voor het slapen gaan net zolang duurde als normaal. Terwijl
ik daarna buiten nog snel probeerde de boel op te ruimen, hoorde ik de piep van de klok al. Toen ik
eerder die dag mijn kinderen in de dierentuin moest achterlaten, omdat papa nog even snel Barcelona
moest inkorven, dacht ik nog ik geloof dat ik er na Barcelona maar eens mee stop dit seizoen. Na de
piep van de klok dacht ik: denk dat mijn kids nog 4 weken langer hun vader moeten delen met de
duiven.’ Namens de organisatie van de Fondunie 2000 wil ik Willem nogmaals feliciteren met zijn
mooie overwinning. Bedankt voor je uitgebreide info. Het laatste woord is aan Willem: ‘Geniet van je
hobby, probeer het simpel te houden en ik wens tot slot iedereen heel veel plezier met onze sport!’
Jaco van Nieuwamerongen

