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Het slotakkoord van het ZLU-seizoen is traditioneel de vlucht vanuit Perpignan. Een
vlucht waar veel spanning op zit, omdat het de laatste vlucht betreft voor talloze
kampioenschappen in klein en in groot verband. Na een seizoen met veel slecht weer,
waarin de duiven over het algemeen niet tot het uiterste hebben moeten gaan is het de
vraag in hoeverre ze nog de vorm te pakken hebben op Perpignan. Iemand die de
vorm het hele seizoen weer te pakken heeft is Arjan Beens. Keer op keer weet Arjan
kopduiven te pakken en een mooie serie neer te zetten met als absoluut hoogtepunt
een 2e Nationaal Perpignan, 1e Fondunie2000, 1e Marathon Noord.
Top 10
In de top 10 staan 3 duiven die op de dag van lossing hun thuishaven bereikten, een
prestatie van formaat. Deze duiven vielen achtereenvolgens bij Jan Hooymans in Kerkdriel,
bij Gerard van Tuyl in Hellouw en bij Comb. van den Hurk in Meteren. Deze duiven worden
geklopt door de overvlucht maar staan eervol op respectievelijk de plaatsen 3, 5 en 7. Op
een van der verste afstanden is het Leo Pronk die in Breezand plaats 2 opeist met een
constatering in de vroege ochtend, tevens goed voor een 10e Nationaal. Op plaats 4 de
Amsterdamse combinatie Dirk & Elitsa en op plaats 6 Ysbrand Kaptein uit Akersloot. Plaats 8
gaat prachtig naar de Harold Zwiers uit Den Ham, de topmelker uit afdeling 9 die zijn
visitekaartje hiermee afgeeft op de ZLU. Op plaats 9 en 10 de vluchtwinnaar van St. Vincent
en topspeler Jos Pepping uit Egmond a/d Hoef. Kortom, de top 10 staat weer bol van de
kwaliteit wat de waardering voor deze winnaars des te groter maakt.
Normaliter somt uw verslaggever een aantal feiten op over de hoofdpersoon in kwestie om
vervolgens een reportage op te stellen volgens een redelijk vastgesteld stramien. Dit heeft
echter in het geval van Arjan Beens totaal geen nut. Wie kent hem niet? In binnen- en
buitenland is er inmiddels al veel te lezen en geschreven over deze topmelker en middels
Koerier nr. 87 is te zien hoe Arjan zijn hobby beleeft. Aan het in herhaling vallen lijkt derhalve
geen ontkomen aan. Echter, huiswerk werd gedaan, de verschenen reportages nader
bestudeerd en nieuwe opening leken gevonden op het gebied van kweek- en inkorfstrategie.
Tijd om contact op te nemen met Genemuiden naar aanleiding van de topprestatie op
Perpignan.
Hoe lukt het om het overzicht en de kwaliteit te bewaken met 40 kweekkoppels?
Van Arjan is bekend dat hij de laatste jaren flink heeft geïnvesteerd in duiven. In vogelvlucht
vindt u op zijn kweekhok nakomelingen van de beste duiven van gebroeders Limburg uit
Zuidveen, Jelle Jellema uit Nijverdal/Steggerda, First Prize Pigeons uit De Bilt, Jan Polder uit

Middelharnis, Gebr. Hagens uit Achthuizen en recentelijk bij Verweij-Castricum uit Mijdrecht,
Peter de Haan uit Den Hoef en Chris van de Velden uit Zuid-Beijerland. Daarnaast heeft hij
het soort van Batenburg via Comb.Batenburg/vd Merwe uit Klaaswaal, A.P.Overwater uit
Strijen en gebroeders Bakker uit Genemuiden. Dit alles, samen met een aantal topduiven die
naar de kweek verhuisd zijn, resulteert in 40 kweekkoppels. Met deze duiven wordt veelal de
strategie van kruisen toegepast. Op dit moment bestaat zijn bestand uit ongeveer 60% eigen
soort en 40% externe duiven. Toch zien we op de vlieghokken nog veel oude duiven zitten
met een prachtig palmares die een ander wellicht al eerder op de kweek zou zetten. De
reden dit niet te doen is op een aantal opvattingen gebaseerd :
- een duif die veelvuldig vliegt blijft langer vitaal, dus ook voor de kweek;
- weinig last van roofvogels, dus kans op verlies bij huis minimaal;
- door het nestspel is het mogelijk wel 10 jongen per jaar te kweken uit een koppel;
- een goede vliegduif kweken valt niet mee en als je er dan eentje hebt is het zonde
deze in een kweekren op te bergen.
In de kweekstrategie van Arjan zoekt hij naar 3 categorieën vanuit eigen ervaring:
- duiven voor middaglossingen tot 1.000 km;
- duiven voor St. Vincent;
- duiven voor ochtendlossingen
Arjan heeft ervaren dat duiven met een kopwind op Bergerac teletekst vliegen, maar toch die
laatste 160 km. van St. Vincent niet goed aankunnen. Dit kopvliegen staat op prioriteit
nummer 1, duiven die het op een afstand goed doen blijven hierop gespeeld worden.
Hiermee kan wekelijks met vertrouwen een uitgebalanceerde ploeg ingezet worden.
De absolute vedetten op dit moment zijn natuurlijk ‘Miss Gijsje’ en ‘Snelle Jelle’ op het
vlieghok en ‘Rika’ in de kweek. Op dit moment heeft Arjan ‘Miss Gijsje’ gekoppeld op haar
eigen zoon om zo via inteelt haar eigenschappen vast te leggen. Mogelijk wordt ze in 2013
weer gespeeld!! Ook met topduiven ‘Rika’, rechtstreeks afkomstig van Jelle Jellema wordt
gewerkt aan het formeren van een stammetje, zij is immers de moeder van ‘Miss Gijsje’ en
‘Snelle Jelle’.
Wat kan een kampioen als Arjan zich nog meer wensen op duivengebied? Toch gaat hij niet
achterover zitten en laat hij 2013 maar op zich afkomen. Integendeel, met Mark van den
Berg uit IJsselmuiden, met Henri Hoeks uit Bovensmilde en Jelle Jellema uit Nijverdal zijn er
alweer duiven geruild. Arjan heeft veel vertrouwen in de deze mannen en hun duiven, jong,
ambitieus en gaan voor de absolute top.
Van kweekduif voor de fond is bekend dat je hier wat meer geduld mee moet hebben dan op
de vitess, een open deur. Echter, blijkt na 2 jaar kweken dat de jonkies van een koppel niet
overblijven dan worden deze verwijderd. Jonge kweekduiven of waarvan het nageslacht zich
eerst mag bewijzen alvorens verder in de stam te brengen worden nogal eens elders te leen
ondergebracht.
Hoe breng je telkens weer een ploeg aan de start met kopduiven en een geweldige
serie?
Arjan maakt vooraf aan vluchten planningen met hoe en waarop de duiven gespeeld worden.
Hier vallen dan eerder duiven af dan dat erbij komen en op gevoel wordt zo de meest ideale
ploeg samengesteld met altijd wel een paar echte bewezen klasbakken. Wat is dit precies
voor ‘gevoel’ dat hem lijkt te onderscheiden van de concurrentie? Voor Arjan is de ideale
duur tussen thuiskomst en nieuwe inkorving 24 dagen ofwel 4 weken tussen 2 lossingen.
Met het huidige vliegprogramma is dit niet wenselijk en dus wordt dit nogal eens 17 dagen.
Echter, een duif die uiterlijk top is hoeft in het koppie nog niet helemaal fris te zijn. Dit inzicht
is iets wat moeilijk aan te leren is, dit is de band die je hebt met de duiven en kennis van hun
gedragingen. Wat hierbij een belangrijke rol speelt is de gegevens van een duif die op

Arjan’s harde schijf staan, ofwel, die opgeslagen zijn in zijn geheugen. Hierin spelen 2
factoren een belangrijke rol:
- hoe en onder welke vluchtomstandigheden heeft een duif eerder gevlogen?
- hoe was de uiterlijke conditie van de duif op dat moment?
Concreet kan dit betekenen dat een duif die op het lijstje staat voor inkorving op een
vergelijkbare vlucht als eerder dat seizoen miste en zich nu hetzelfde toont, een weekje
thuisblijft, nog een lapvluchtje Breda pakt om er vervolgens beter op te staan de week erop
met andere vluchtomstandigheden geconfronteerd zal worden. Arjan zoekt dus telkens naar
ideale combinaties van vluchtomstandigheden en conditie van de duif, waarbij resultaten uit
het verleden geen garantie zijn, maar wel nadrukkelijk meewegen.

‘Rust roest’, een bekende uitspraak van Arjan. Vanaf 3 weken voor de eerste
overnachtvlucht moeten de duiven 2 maal daags trainen, ruim een uur. Arjan gelooft stellig in
het terugbetalen van de trainingsarbeid op de vluchten. 7 dagen per week staat vervolgens
24 uur per dag de Koopman All-in-one mengeling ter beschikking. Duiven die thuis komen
van een vlucht worden even opgesloten in de bak met water en voer en komen daags na de
vlucht normaliter nog even buiten om de spieren los te gooien aan het einde van de training
van overige vliegers. Vanaf dag 2 na de vlucht is het weer volop meegaan in de training.
Voor het nestspel is gekozen gezien de persoonlijke omstandigheden. Arjan is ’s ochtends
om 7 uur vertrokken en komt ’s avonds om 6 uur thuis. Vanwege zijn geloof in het 2 maal
daags trainen zou dit tot 4 ploegen leiden bij totaal weduwschap om te trainen en met
nestspel blijft dit beperkt tot 2 ploegen.
‘Snelle Jelle’ winnaar van Perpignan was niet aan zijn proefstuk toe. Hij won reeds :
- 6e NU Orange ‘10 tegen 4.023 duiven
- 23e NPO Orange ‘12 tegen 2.058 duiven

- 81e NPO Aurillac ’12 tegen 3.661 duiven
- 204e NU Orange ’11 tegen 8.457 duiven
Deze nestdoffer was dus al 2x succesvol geweest dit jaar, maar ook nu was het weer dat
‘gevoel’ dat de meester deed besluiten hem nogmaals in te korven net als zijn duivin met het
bekende resultaat. Zijn duivin was overigens de 4e duif en wint eveneens een knappe prijs.
‘Snelle Jelle’ is 75% soort Jelle Jellema en een halfbroer van ‘Miss Gijsje’ met als
gemeenschappelijke moeder topkweekster ‘Rika’.
Vooralsnog is het voornemen om in 2013 weer de 3 Marathon Noord vluchten op de ZLU te
spelen, Barcelona, Marseille en Perpignan. Wat mogelijk wel gaat veranderen is dat hier ook
wat jongere duiven naar toegaan. Voor die echte verrassing op snelle vluchten moet je toch
jonge en frisse duiven hebben, liefst 3 jaar oud. Kortom, de duivensport is nog niet van Arjan
Beens af! 2012 was zijn jaar en met recht mag gezegd worden, het was ‘goed, beter, Beens’.
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