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Terugblik en toekomst. 
 
Voor jullie ligt weer het kampioenenboekje van PV De Voorhouter van het seizoen 2018. Een 
seizoen vol met hoogtepunten en natuurlijk ook zaken die niet goed verlopen zijn.  Eerst maar 
het zuur en daarna het zoet. Het seizoen begon voor elke duivenliefhebber met grote 
verwachtingen. Helaas moest onze Kees Kuijt na een aantal vluchten noodgedwongen zijn 
duivenjas aan de wilgen hangen. In Kees missen we een kundige duivencoach, een man die 
nooit te beroerd is om ook positief in het duivenseizoen op te staan.  Keer op keer om de 
intentie te hebben om vooraan mee te strijden. En liefst om de eerste plaats. Zoveel plannen, 
maar een ziekte zette een punt achter zijn carrière. Ook aan het eind van het duivenseizoen 
zette Dora een punt achter haar duivenseizoen. Zij houdt nog wel duiven, maar gewoon als 
hobby.  Ook Huig van Duijn twijfelde heel sterk en bedankte als lid van onze vereniging. 
Gelukkig kwam Huug op zijn besluit terug en meldde zich weer aan als lid. Toch, voor een 
kleine vereniging als de Voorhouter is het een gevoelig verlies. Twee leden die bedanken.  
Daarnaast wel een behoorlijk aantal leden maar niet ieder speelt met zijn duiven.  Ook deze 
melkers moeten we aansporen om toch vooral in te korven. Je weet alleen maar of jouw 
duiven, lees soort, goed genoeg is om prestaties neer te zetten. Hier ligt een taak voor ons om 
die leden en eventuele geïnteresseerde mensen te enthousiasmeren om lid te worden. We zijn 
een actieve vereniging en dat moet toch bekend zijn bij een ieder. Een prachtige website die 
door Sjaak op een prima wijze in stand wordt gehouden. Een sieraad voor de omgeving. 
Daarnaast geeft ons winterprogramma altijd het item “duivenpraatje”. Zeer gewild bij 
duivenhouders zoals blijkt uit de opkomst. Liefhebbers uit de wijde omgeving en daarbuiten 
(Drenthe) geven acte de presence. Het hoogtepunt was dit seizoen Willem de Bruijn uit 
Reeuwijk. Zoals een  liefhebber het omschreef van buiten Voorhout “het was een daverend 
succes “. De geste van Willem om twee duiven te schenken bleek een schot in de roos. We 
mochten een mooi bedrag bijschrijven en twee mensen gingen blij naar huis. Eén naar 
Drenthe en een ander naar Zoeterwoude. Inmiddels merkt u dat we het zuur hebben verlaten 
en over zijn gegaan naar het zoete. In onze vereniging mochten Ria en Willem van de Kooy 
het zoet van de overwinning smaken. Zij werden Generaal Kampioen van PV De Voorhouter. 
We mogen natuurlijk ook zoon Danny in deze niet vergeten. Het blijkt eens te meer dat het 
bijzonder moeilijk is om deze kampioenen te verslaan. Goede duiven, een prima verzorging 
en natuurlijk meer dan 100 % inzet. Al deze ingrediënten maken dat het winnen van een 
kampioenschap binnen handbereik ligt.  Ook een portie geluk is natuurlijk meer dan welkom. 
Ook die liefhebbers die hier niet met name genoemd worden, heel hartelijk gefeliciteerd met 
jullie behaalde prestaties en hopelijk komt er in het seizoen 2019 een passend vervolg op deze 
uitslagen en wordt de weg omhoog ingeslagen.  Maar u weet het, prestaties in het verleden 
behaald, geven geen garantie voor de toekomst. U zult weer vol aan de bak moeten. En ik 
wens u daarbij veel succes!! 

 
 
Uw voorzitter, Peter Tolk 
 
 
 
 
 
 
 



Eindstand Generaal 
 
 
 
Kampioenschap Onaangewezen               Kampioenschap Aangewezen    
 
  Naam                     Totpnt              Naam                     Totpnt  
                                            
  1 Comb. van de Kooy     16289.9             1 Comb. van de Kooy      11106.8 
  2 Piet van der Hulst   12897.7             2 Piet van der Hulst        5269.6 
  3 Jan Nijgh     8067.8              3 Ivo van der Lee     4055.7 
  4 Ivo van der Lee     6775.1                4 Jan Nijgh        3337.6 
  5 Stan Collé                4136.2              5 Stan Collé                 1912.1  
  6 Kees Kuijt     2950.0              6 Kees Kuijt         1821.8 
  7 Cees Bax     1033.5              7 Cees Bax        449.5 
  8 Dora Bervoets-Bakker     666.9   8 Dora Bervoets-Bakker      257.9 
  9 Peter Tolk       503.6   9 Peter Tolk        151.8 
 
Duifkampioenschap Generaal  
 
Naam                   Ringnr         Pr     Punten 
 
Comb. van de Kooy     2016-1844687  15    5675.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generaal Kampioen 2018: Comb. van de Kooy 

 
 



Een bliksemstart van de Comb. W. van de Kooy  
 
De eerste wedvlucht van het seizoen werd vervlogen vanuit Oudenaarde. Een middeleeuws 
stadje in Oost-Vlaanderen, gelegen 30 km ten zuiden van Gent. Vorige week draaide het hier 
nog om “De ronde van Vlaanderen”. Een wielerwedstrijd die bij zowel de dames als bij de 
heren gewonnen werd door een Nederlandse rijder. Op vrijdagavond 6 april werden er in 
Voorhout 167 duiven ingekorfd die zouden gaan strijden om de ereplaats van de eerste 
Vitesse-wedstrijd. De vooruitzichten leken prima. Het weerbericht gaf open weer aan met een 
Zuidoosten windkracht 4 en een temperatuur die zou oplopen tot 21 graden in de middag. 
De eerste (rokjes-) lentedag ☺  
 
Om 10.00 uur werd gemeld dat de duiven werden klaar gemaakt en om 10.30 uur vertrokken 
13827 duiven (van rayon Rood van de afdeling 5) richting huiswaarts. Het zou wel eens heel 
hard kunnen gaan en de eerste duiven werden vóór 12.00 uur verwacht. Toch verliep het heel 
anders. Waren de duiven nog niet helemaal in vorm en de oriëntatie nog niet optimaal of 
hebben ook weersomstandigheden parten gespeeld. Feit is dat de duiven niet goed afkwamen. 
Bij het afslaan om 14.00 uur was nog ongeveer de helft van de duiven niet op hun hok 
aanwezig. Gelukkig zijn in de loop van de dag nog veel duiven thuis gekomen. 
De Comb. W. van de Kooy had 30 weduwnaars mee in de strijd, met enkele ervaren 
kampioensduiven. Toch werden zij verrast door een jaarling met het ringnummer 17-1218206. 
Deze duif werd afgevlagd om 12.05.25 uur en won daarmee het concours. Maar deze doffer 
was niet alleen de snelste duif van Voorhout, ook in het Samenspel Leiden EO was deze 
doffer sneller dan 4921 medestrijders. En is het Rayon Rood van de afdeling 5 behaalde deze 
duif een derde plek tegen 13827 duiven !!! Een toppertje dus, waarmee de Combinatie W. van 
de Kooy er geen twijfel over laat bestaan wat de intenties zijn voor dit seizoen. De 
concurrentie is gewaarschuwd. Proficiat met dit mooie resultaat. 
Ook Piet van der Hulst-Wiranda pakte een vroege duif. Ook een jaarling, die de tweede plek 
in de vereniging opeiste en in het Rayon plek nr. 6 tegen 13827 tegenstanders. 
Kees Kuijt heeft een voorsprong genomen in het aangewezen kampioenschap. Zowel zijn 1ste 
als 3e aangewezen duiven beide in de top tien. Je moet er maar kijk op hebben. 
Jan Nijgh en Ivo van der Lee maken de top 10 compleet. 
  
Volgende week vliegen we vanuit Menen-Moeskroen. De liefhebbers hebben we een week de 
tijd om hun duiven optimaal voor te bereiden en te dromen van een overwinning in het 
Samenspel. De Comb. W. van de Kooy is het al gelukt. Wie volgt….? 
 
 
 
 
 
 
 



Eindstand Vitesse 
 
 
 
Kampioenschap Onaangewezen               Kampioenschap Aangewezen    
               
                              
   Naam                      Totpnt            Naam                     Totpnt  
                                            
  1 Comb. van de Kooy      3992.3             1 Comb. van de Kooy      2572.4 
  2 Piet van der Hulst   3250.4              2 Ivo van der Lee   1616.7 
  3 Jan Nijgh       2731.4              3 Piet van der Hulst   1373.5             
  4 Ivo van der Lee                 2378.9            4 Kees Kuijt             1208.5  
  5 Kees Kuijt    1852.5             5 Jan Nijgh    1154.4 
  6 Cees Bax                 738.4   6 Cees Bax      392.1             
  7 Stan Collé      506.9   7 Peter Tolk      143.2 
  8 Peter Tolk      486.4   8 Dora Bervoets-Bakker      73.1 
  9 Dora Bervoets-Bakker    347.8   9 Stan Collé        12.8 
 
 
 
 Duifkampioenschap Vitesse 
 
  Naam                   Ringnr         Pr     Punten 
 
  Comb. van de Kooy    6-1844687      8     3230.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   Ria en Jan kunnen de bloemetjes buiten zetten 



Vrijheidsbeker 2018 voor Piet van der Hulst –Wiranda 
 
Bijna zes uur vlogen onze duiven om vanuit Pontoise weer thuis te komen. Pontoise, een 
nieuwe losplaats met een gemiddelde afstand van 385 km. De eerste midfondvlucht, de 
discipline van de middellange afstand tussen de 300-500 km. De bergen komen in zicht en dit 
vluchtje zou een mooi opwarmertje worden. Toch maakte de Noordoosten wind er een 
serieuze vlucht van, waarbij het kaf van het koren werd gescheiden. Geen vlucht voor watjes, 
maar voor bikkels. 
 
Dat Piet van der Hulst geen watjes op zijn hok heeft is bekend. Als de vluchten zwaarder 
worden komen zijn duiven in hun element en worden de prestaties alleen maar beter. 
Op deze zware midfondvlucht zorgt een jaarling doffer voor de overwinning. Gefeliciteerd 
Piet. Piet wint met deze vlucht de Bevrijdingsbeker. Een traditie binnen PV de Voorhouter 
waarbij wordt stil gestaan bij het feit dat we hier in ons land in vrede en vrijheid mogen leven. 
Het mogen beoefenen van de duivensport is niet altijd van zelfsprekend geweest.  
Vrijheid geef je door!  De Vrijheidsbeker is komend jaar bij Piet in goede handen. 
 
De Comb. van der Kooy maakt een prima uitslag: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 etc. etc. Goed gedaan 
hoor. Kees Kuijt draait ook 2 duiven in de top tien, met een aangewezen duif voorop. 
Jan Nijgh vinden we deze week op plek 12. Cees Bax heeft woord gehouden: 3 duiven in de 
uitslag te beginnen met een 26 ste. Als Cees deze lijn doorzet dan komt de top tien binnenkort 
in zich. Ivo van der Lee sluit de rij op plek 30.  
 
De duif is het symbool van de vrede, onderstaand gedicht, gemaakt door Elise van Noort 
(leerling Antoniusschool), is voorgedragen tijdens de Dodenherdenking op het Raadhuisplein 
te Voorhout door haar klasgenoot Kathy Vogelezang. 
 
 
Vlieg maar, vlieg!  Vlieg maar weg hier vandaan 

Vlieg naar een plek waar ze even stil staan 
Even stil staan bij wat er allemaal in de wereld gebeurt 

Maar kijk uit voor de mensen die de vrede hebben verscheurd 
 
Vlieg maar, vlieg! Spreid je vleugels maar uit 

Jij bent bijzonder, een bijzondere duif 
Een duif van de toekomst, een duif van het verleden 

Een duif van de liefde, een duif van de vrede 
 
Vlieg maar, vlieg! Maak weer kleur van deze 

grijze dag 
Tover op ieder gezicht weer een lach 

Wat wij mogen zijn, wie we willen zijn 
Wie je ook bent, wat je ook doet 
De duif vindt het allemaal goed 

 
 
 
 
 
 



Eindstand Midfond 
 
 
 
Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen    
                
                             
  Naam                      Totpnt             PC Naam                     Totpnt  
                                            
  1 Comb. van de Kooy      2960.6              1 Comb. van de Kooy        2461.5 
  2 Piet van der Hulst               2597.4             2 Jan Nijgh                          1503.0 
  3 Jan Nijgh    2365.6              3 Ivo van der Lee                    1096.6  
  4 Ivo van der Lee   1680.2              4 Piet van der Hulst                1059.0  
  5 Kees Kuijt             1097.5              5 Kees Kuijt       613.3 
  6 Cees Bax      295.1   6 Cees Bax         57.4       
  7 Stan Collé      134.4   7 Stan Collé         46.3 
         
 
Duifkampioenschap Midfond   
 
  Naam                   Ringnr        Pr     Punten 
 
  Comb. van de Kooy    2016-1844687   6     2169.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jan Nijgh flikt het ‘m weer. 
 
Honderddrieenveertig wedstrijdduiven werden er donderdag 10 mei ingekorfd voor de tweede 
midfondvlucht vanuit Fontenay-sur-Eure. De leden van PV de Voorhouter hadden hun 
beestjes voorbereid op een stevige vlucht met een afstand van 475 km tot Voorhout. 
Waren de voorspellingen van de windrichting in het begin van de week nog zuid, zoetjes aan 
veranderde deze naar Zuidoost. Onder goede omstandigheden kregen om 8.00 uur 31.058 
duiven de vrijheid en begon hun reis terug naar het baasje. 
 
Bij Jan Nijgh arriveert er een duif om 13.47.46 uur met een gemiddelde snelheid van 
1357,065 m.p.m. Met die snelheid behaalt deze duif voor Jan Nijgh de overwinning.  
Van harte gefeliciteerd Jan!!! 
 
Jan heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in een nieuw hok. Dit nieuwe hok heeft Jan aardig 
zweetdruppeltjes gekost, maar deze waren het gezien de resultaten, meer dan waard. 
Goed gedaan Jan, ga zo door. Wie ook een prima uitslag maakt is Kees Kuijt: 2, 3 en 5 ( weer 
3 bij de eerste tien! ). Kees kan tevreden zijn, maar uit betrouwbare bron is vernomen dat 
Kees nog plannen heeft om voor de eerste plek te gaan. Uitgaande van de prestaties van de 
laatste weken hoeft dit niet zo lang meer te duren. De Combinatie W. van de Kooy doet deze 
week ook weer goed mee met 5 duiven in de top 10 beginnend met een 4e plaats. Piet van de 
Hulst vinden we op plek 8 en Ivo van der Lee is deze week de laatste liefhebber die in de 
punten vliegt met een 29ste plek. Drie inkorvers zitten net naast de prijzen, maar gaan wel alle 
drie naar huis met de bloemen. Volgende week alweer de derde midfondvlucht: Inkorven op 
donderdag! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Eindstand Fond 
 
 
 
Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen    
                
                             
  Naam                      Totpnt             PC Naam                     Totpnt  
                                            
  1 Comb. van de Kooy      2928.6           1 Comb. van de Kooy        2566.8 
  2 Piet van der Hulst   2061.7            2 Piet van der Hulst           1871.3    
   

 
 
Duifkampioenschap Fond   
 
  Naam                   Ringnr        Pr     Punten 
 
  Comb. van de Kooy    2016-1844676    5    1844.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
     De laadploeg in actie ! 



Nieuwe ronde………nieuwe prijzen 
 
Na een aantal weken van uitstel (door weersomstandigheden) dan eindelijk de start van de 
jonge duivenvluchten. Het programma is aangepast en 7 juli werden de jonge duiven 
ingekorfd om gelost te worden in Duffel. Een vluchtje van ongeveer 124 km, maar voor de 
onervaren jonge duiven toch weer een prestatie om thuis te komen. Met de start van de jonge 
duiven begint iedereen weer op nul en zijn de verwachtingen weer hoog gespannen. 
 
Zo ook bij Ria van de Kooy, die de jonge duiven verzorgt bij de Combinatie W. van de Kooy. 
Haar “809” stelde niet teleur en won deze wedstrijd tegen 149 medestrijders en plek nummer 
2 in het Samenspel Leiden tegen bijna 3000 concurrenten. Een mooie start!! Piet van der 
Hulst laat er geen twijfel over bestaan wat zijn plannen zijn met de jonge duiven. 17 duiven in 
de prijzen, beginnende met 2, 3, 4, 5 etc. etc. Lekker bezig Piet! Ook in de top tien: Jan Nijgh. 
Onze penningmeester die wekelijks onze centjes beheert, draai lekker mee. Op plek nummer 
25: Ivo van der Lee. Stan vindt zijn eerste duif op plek nummer 42, gevolgd door Dora op 
plek 43. 
 
Ook de oude duiven werden gelost in Duffel. Vijf leden hadden bij elkaar 71 duiven 
ingekorfd. Wie vitessekampioen wordt laat zich raden. Met een fantastische uitslag weet de 
combinatie W. van de Kooy deze vlucht op te eisen. Een uitslag om te likkebaarden die 
volledig door deze combinatie wordt gedomineerd. Proficiat, goed gedaan hoor. Alleen Piet 
van der Hulst weet zich met 2 duiven tussen de “van de Kooy trein” in de top 10 te wurmen. 
Ivo van der Lee draait zijn eerst getekende op plek 14 en vlak hierachter vinden we Stan (en 
opa Jan) op plaats 18. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B&B (bloemen en bier) voor Wim en Danny 
       

 
 



Eindstand Jonge Duiven 
 
 
Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen    
 
Naam                     Totpnt              Naam                     Totpnt  
                                            
  1 Comb. van de Kooy      3944.7             1 Comb. van de Kooy      2526.0 
  2 Piet van der Hulst    3770.4              2 Piet van der Hulst     1448.3    
  3 Jan Nijgh         2071.0               3 Stan Collé      685.6  
  4 Stan Collé   1642.2             4 Jan Nijgh                 372.4  
  5 Ivo van der Lee       971.2              5 Ivo van der Lee            201.6 
  6 Dora Bervoets-Bakker     80.0 
           
 
 
Duifkampioenschap Jonge Duiven   
 
Naam                   Ringnr         Pr     Punten 
 
Piet van der Hulst     2018-1044592    7     2623.5 
 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jonge duivenspecialisten Piet en Ria 
 
 
 
 
 
 



Hitte speelt vluchtprogramma en duiven parten, 
 
't Was me een duiven weekend waar je met recht u tegen kon zeggen. Extreme hitte en een 
verzengende wind(noord) was beslist niet in het voordeel van de duiven. Het afdelingsbestuur 
had gemeend om voor de jonge duiven de afstand in te korten i.v.m. het welzijn van onze 
duiven. 
 
Onze duiven kunnen best wel tegen de warmte, maar jonge duiven die nog niet zo goed het 
water in de manden kunnen vinden zullen daar onoverkomelijke problemen mee krijgen. Ook 
het aantal duiven in de container zal daar debet aan wezen. Dus dit keer een wedvlucht vanuit 
Menen. De lossing, na overleg met de Belgen, werd vooruit geschoven naar 7.30 uur. De 
eerste duiven van ons samenspel behaalden een snelheid van 69 km/uur. Door leden van PV 
De Voorhouter waren er 101 duiven in concours. De 18-1044581 van Piet van de Hulst-
Wiranda beet het spits af, juist voor een drietal jonge duiven van Ria van de Kooy. Bij de 
voorbeschouwingen voor dit seizoen zou Piet de strijd aanbinden met Ria. Voorlopig moet er 
door deze en gene nog een schepje bovenop gedaan worden. Een vrouw die de jonge duiven 
verzorgt, versla je niet zo maar één twee drie. Deze overwinning kan Piet alvast op zijn conto 
bijschrijven. Procentueel kan Ria terug kijken op de beste uitslag van deze vlucht vanuit 
Menen. Ook Stan en Jan mochten er drie van de zeven in de prijzen draaien. Alle winnaars 
van harte proficiat. 
 
Voor de echte bikkels stond er nog Chateauroux Parc op het programma. Altijd een mooie 
eendags fondvlucht geweest en dat zou ook dit keer weer gebeuren. Gelost met een 
noordenwind om 6.45 uur wist een ieder dat ze het niet cadeau zouden krijgen, zeker in 
verband met de hoge "tropische" temperaturen. De snelste duif van onze afdeling 5 maakte 
een snelheid van 66 km/uur en werd geconstateerd door een gekende kampioen combinatie uit 
Alphen. In Voorhout kwamen Wim & Piet met duiven voor deze wedvlucht. De eerste prijs in 
Voorhout werd gewonnen door Wim van de Kooy. Om 17.17 uur viel de zesde getekende op 
de valplank en met een snelheid van 60 km/uur wist de 16-1844745 nipt de eerste getekende 
16- 1844726 (snelheid 59.95 km/uur) van Piet van der Hulst voor te blijven. Deze 
Voorhouters behaalden samen 5 prijzen in de eerste 100 van het Samenspel Leiden en 
Omstreken. Wim, de 12, 23 en 94 terwijl Piet zorg draagt voor prijs 14 en 76. Ook nu weten 
ze weer dat men in Voorhout geen kraaien meegeven. Heren, van harte met Jullie behaalde 
resultaten. 
 
Daarnaast waren er nog twee overnachtvluchten vanuit Perpignan en Perigieux, met de 
respectievelijke snelheden van de eerste duif van 49 km/uur en 50 km/uur. Er zullen er best 
wel van deze vluchten nog een aantal onderweg zijn. Dit geeft maar even aan dat het dit 
duivenweekend beslist geen makkie was. 
 
Volgende inkorving is voor Peronne (donderdag inkorven) en er wordt een aanvang 
genomen met de natour vluchten met een africhting vanuit Meer, zoals de zaken er nu 
voorstaan. Houd het afdelingsnieuws in de gaten voor eventuele veranderingen. De laatste 
kans om nog duiven af te richten en/of in te boeten. 
 
Bent u tevreden over de dit jaar behaalde resultaten? Prima, houden zo. Maar weet u, de 
kampioenen zitten niet stil. Ook zij kijken verder vooruit. Mocht het tegenvallen dan kunt u in 
deze tijd misschien tegen een schappelijke prijs wat late jonge duiven of eieren bemachtigen. 
Vragen staat altijd vrij. Vaak is stilstand achteruitgang. 
 



Eindstand Natour 
 
 
Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen    
 
Naam                     Totpnt              Naam                     Totpnt  
                                            
  1 Comb. van de Kooy       2463.7             1 Comb. van de Kooy       1657.7  
  2 Stan Collé            1753.5             2 Stan Collé           1167.4  
  3 Ivo van der Lee      1744.8             3 Ivo van der Lee   1140.8  
  4 Piet van der Hulst   1217.8             4 Piet van der Hulst        345.8  
  5 Jan Nijgh                  899.8             5 Jan Nijgh                       307.8  
  6  Dora Bervoets-Bakker        239.1             6 Dora Bervoets-Bakker           184.8 
  7  Peter Tolk        17.2             7 Peter Tolk             8.6  
      
 
 
Duifkampioenschap Natoer   
 
Naam                   Ringnr         Pr     Punten 
 
Comb. van de Kooy     2017-1218190     4      1418.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De dagprijzen (bloemen) gingen naar Voorhout (Ria) en Oegstgeest (Ivo). 

 
 
 



Potten, Pannen en gebakken Vis 
 
Het was alweer de derde natoervlucht die dienst deed als decor voor de Potten- en 
Pannenvlucht. Een traditie die aan het einde van het vluchtseizoen plaats vindt. Elke 
deelnemer levert een prijs aan en op volgorde van de eerst aanwezen duif mag er een prijs 
worden uitgezocht. De organisatie van deze attractievlucht is in handen van Dora, die dit elke 
jaar weer uitstekend verzorgt. De uitreiking van de Potten- en Pannen werd aangekleed met 
het nuttigen van gebakken vis, verzorgt en gebakken door Jan en Jan. We hebben weer 
heerlijk genoten. Bedankt mannen!! 
 
De uitslag van de natoervlucht vanuit Quievrain werd overheerst door 2 combinaties. De 
combinatie van de Kooy gaat met de eer strijken en vliegen 30 van de 44 duiven in de prijzen. 
Maar ook de combinatie uit Sassenheim maakt een mooie uitslag. Stan en Jan draaien maar 
liefst 4 duiven bij de eerste tien!! Een prima prestatie.  Jan Nijgh en Ivo van der Lee vinden 
we in de middenmoot op respectievelijk de 18e en 19e plek. Piet van der Hulst sluit de rij op 
plaats 40. 
 
Voor de jonge duiven was de vlucht vanuit Fontenay de laatst voor het kampioenschap. Voor 
de liefhebbers zijn er nog 2 vluchten die voor het afdelingskampioenschap tellen. 
Het jonge duivenkampioenschap werd vanaf het begin een strijd tussen Piet van de Hulst en 
Comb. van de Kooy, waar Ria de jongen verzorgd. De laatste vlucht werd gewonnen door 
Piet, maar met Ria op plek 2 verzilverd zij haar voorsprong met het behalen van het jonge 
duiven kampioenschap, zowel aan- als onaangewezen. Gefeliciteerd! Ook in de afdeling staan 
zij er nog goed voor, dus: nog even goed poetsen de komende weken. Piet is zowel aan- als 
onaangewezen keurig tweede geworden. Jan Nijgh pakt de 3e plek onaangwezen en Stan 
Collé is derde bij het aangewezen kampioenschap. 
Gefeliciteerd allemaal. 
 
 

 
 
 
 



Geanimeerde prijsuitreiking Oranje vlucht 
 
Al tientallen jaren fungeert de Oranje vlucht als officiële start van de festiviteiten van de 
Oranje Vereniging in Voorhout. Ook dit jaar mocht onze vereniging het organiseren van deze 
vlucht ter hand nemen, dit in onderling overleg met de duivenvereniging in Sassenheim. 
 
Elke inwoner in de gemeente Teylingen mocht hieraan meedoen of hij nu wel of geen 
duivenliefhebber is. Een behoorlijk aantal liefhebbers hadden zich hiervoor ingeschreven. 
Twee leden: te weten Ivo, lid van PV De Voorhouter en Ger, lid van PV De Blauwband 
zouden de duiven lossen in Meer. De vlucht, eigenlijk een tijdrace, zou beslissen wie de 
wisselbeker een jaar thuis op de boekenkast mocht zetten en ermee pronken bij zijn kennissen. 
De duiven werden één voor één, met tussenpozen, gelost in Meer en moesten zelfstandig de 
thuisreis aanvaarden, zeker geen sinecure. Per liefhebber mocht men twee duiven meegeven 
en de opgetelde snelheden zouden laten zien wie de winnaar zou worden. Nadat de uitslag 
zaterdag was berekend, zou de uitreiking plaats vinden zondagmiddag in het gebouw van PV 
De Voorhouter aan de Sportlaan. Onder het genot van een hapje en drankje, waar men zich 
voor moest opgeven, vierde de gezelligheid de boventoon. Het is altijd fijn wanneer de 
duivenliefhebbers op een prettige, ongedwongen sfeer met elkaar aan de praat raken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lossing van de Oranjevlucht duiven 
 
 
 



Nadat de meeste prijswinnaars waren gearriveerd, mocht de voorzitter Peter Tolk iedereen 
van harte welkom heten. Namens de Oranje Vereniging waren de voorzitter Ton Wolvers en 
de heer en mevrouw Vink aanwezig om het één en ander uit te reiken. Mevrouw Vink werd 
verblijd met een mooie bos bloemen voor de "werkzaamheden", die zij bij het lossen had 
verricht. Zij bepaalde welke duiven er gelost mochten worden. Na een spannende strijd 
werden de winnaars gehuldigd voor de door hun duiven geleverde prestatie. De duif met de 
hoogste snelheid was een duif van Piet Angevaare. Uit handen van de voorzitter van de OV 
mocht hij zijn prijs in ontvangst nemen. Piet was verbaasd en blij tegelijk. Op de 
respectievelijke derde en tweede prijs eindigden Jan en David-Johan Jongbloed en Willem & 
Ria van de Kooy. Ook zij kregen een bos bloemen en een aandenken en een hand van de 
voorzitter OV. 
 
Dit keer was de gelukkige winnaar van deze uitgave 2018, Piet van der Hulst-Wiranda. Piet 
begreep niet hoe hij gewonnen had, maar genoot zichtbaar van de door zijn duiven geleverde 
prestaties. Naast een bos bloemen en de felicitaties van Ton Wolvers, mocht hij ook de 
wisseltrofee in ontvangst nemen. Een heel jaar lang mag hij deze trofee "leasen" en in 2019 
weer verdedigen om eventueel weer dit klusje te klaren. 
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Game Over,  
 
't  Is weer voorbij die mooie... U kent dat liedje vast wel van Gerard Cox. In dit geval heeft hij 
het over de zomer. Voor ons moet je eigenlijk zingen... het vluchtprogramma. Afgelopen 
weekend werd het wedvluchtprogramma afgesloten met een dubbelvlucht. 
 
Een sectorvlucht vanuit Melun Andrezel en een natoer vlucht vanuit Peronne. Of de 
sectorvlucht zo aan het eind van het seizoen goed gekozen is, laten we maar even in het 
midden. Het aantal ingekorfde jonge duiven in ons samenspel spreekt wat dat betreft 
boekdelen: 235. De eerst aankomende duif is Voorhout is van Ria en Wim van de Kooy. Zij 
bezetten in het samenspel plaats 5. Van hun 17 ingekorfde duiven behaalden zij ook nog 9 
andere prijzen. Op de natoer vlucht werden er door 5 Voorhoutse liefhebbers nog 93 duiven 
ingekorfd, net onder het magische getal van 100. Hier werd de grote winnaar wederom 
combinatie Ria en Wim van de Kooy. Naast de eerste prijs behaalden zij ook nog de prijzen 
2,3,4,6,9,10 enz. Naast dit geweld konden Piet Hulst-Wiranda en Ivo v.d. Lee nog enigszins 
in de buurt blijven n.l. respectievelijk met prijs 5 en 8. 
 
Het seizoen 2018 is een zwaar seizoen geweest. Meestal zat de wind in het noorden en maakte 
het voor de terugtocht van de duiven niet makkelijk. Ook de gekweekte jonge duiven kregen 
het zwaar te verduren. Een behoorlijk aantal jonge duiven wist hun thuishok (nog) niet te 
bereiken wat voor de duivenliefhebbers weer een extra aanslag op hun incasseringsvermogen 
teweeg bracht. Kortom. mens en dier werden goed getest. Eén combinatie stak er dit jaar 
bovenuit n.l. Ria en Wim van de Kooy. Samen met hun zoon Danny wisten zij bijna alle 
kampioenschappen in de wacht te slepen. Stan Collé wist met zijn Opa Jan het tweede 
aangewezen kampioenschap Natoer te bemachtigen. 
 
Tijdens de feestelijke prijsuitreiking zullen we dan ook aan de kampioenen onze nodige 
aandacht geven. Heren, proficiat. Voor ons liefhebbers breekt er een betrekkelijke rust aan, 
hoewel er ook nog enkele minder prettige klusjes geklaard moeten worden. Veel 
duivenmelkers trekken er ook een paar dagen op uit om weer het nodige vet op de botten te 
krijgen. Iedereen staat aan het begin van het seizoen reikhalzend in de startblokken en een 
ieder is blij dat het er dan weer opzit. Niet alleen de kampioenen maar ook de liefhebbers die 
zich het afgelopen seizoen waardevol hebben gemaakt om de duivensport in onze vereniging 
te doen slagen middels hun werkzaamheden. Zonder deze mensen is het haast niet te doen. 
Alle medewerkers, voor welke taak men ook was, namens het bestuur hartelijk dank. 
 
Rest nog te vermelden dat de uitreiking van de potten en pannenvlucht van ons samenspel a.s. 
vrijdagavond 21 september is. De uitreiking vindt ditmaal plaats in het gebouw van onze 
Katwijkse vereniging. Aanvang 20.00 uur. En als vereniging gaan wij op weg naar 2019 om 
ons 65-jarig bestaan te vieren. U hoort hier meer over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gezellig avondje duiven melken met Willem de Bruijn 
 
Het avondje duivenmelken aan het einde van het vliegseizoen begint inmiddels een 
terugkerend karakter te krijgen. In 2016 was Albert Winkel te gast, die zijn wetenschappelijke 
onderzoek naar “het verlies van jonge duiven’ met ons deelde. Het jaar daarop vertelde André 
van der Wiel op zijn eigen humoristische wijze zijn beleving van de duivensport. Dit jaar had 
onze voorzitter (Peter Tolk), Willem de Bruijn weten te strikken. 
 
Op vrijdagavond 9 november was het dan zover en gezien de grote opkomst (35 personen) 
bleek dat dit een goede keus was. Willem de Bruijn behoeft geen verdere introductie. De 
prestaties van deze "vliegende tandarts" kunnen we wekelijks lezen in de uitslagen van 
afdeling 5. Onze spreker nam ons mee in een verhaal over hoe duiven een rol spelen in zijn 
leven. Het verhaal begon met hoe hij als jonge jongen met Sheffield tipplers begon, 
vervolgens om aan "echte goede postduiven" te komen terecht kwam in Koudekerk aan de 
Rijn, bij de Gebr. de Wit. Maar ook hoe zijn kijk over klasse duiven werd bijgesteld toen hij 
de duiven van de combinatie Hermans-Custers door zijn handen liet glijden. 
 
Andere onderwerpen die werden behandeld waren: medische begeleiding, verduisteren / 
bijlichten, kweek en het spel met oude en jonge duiven. Ook is er gepraat over 
inkorfbeperking, de toekomst van de duivensport en de rol van het NPO. Rode draad in het 
verhaal was dat het uiteindelijk gaat om de kwaliteit van de duif. Daarnaast is het aan de 
liefhebber of die kwaliteit kan worden vertaald naar prestaties. Een ieder doet dat naar eigen 
vermogen en ambitie, maar het belangrijkste is dat we plezier houden bij het beleven van onze 
hobby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem heeft een inkijk gegeven hoe het er op zijn hok aan toe gaat en ook nog enkele "tips" 
prijs gegeven. De avond werd afgesloten met een vragenrondje en een verloting van 2 jonge 
duiven die Willem de Bruijn had meegenomen. We kunnen terug kijken op en geslaagde en 
leerzame avond en willen hierbij nogmaals Willem de Bruijn bedanken voor zijn komst en 
boeiende verhaal. 



At the beginning of a new year 
 

Wat gaat een jaar weer snel voorbij. Voor je het weet ben je weer een jaartje ouder. Gelukkig 
staan we er niet bij stil. Nu de kersttijd is aangebroken, word je met je neus op de feiten 
geduwd. Een terugblik op het afgelopen jaar behoort dan tot de mogelijkheden. Was je 
tevreden met je behaalde duivenresultaten in 2018 of zeg je... dat kan wel beter. 
 
De echte kampioenen zijn nooit tevreden, het kan altijd beter. De hobbyist is heel wat sneller 
gelukkiger met zijn resultaten. Blij dat zijn duifjes hem niet hebben teleurgesteld. Ook deze 
mensen vinden genoeg ontspanning bij hun duiven. Niet dat gestress, maar voldoening en 
ontspanning zijn de toverwoorden in hun vaak drukke werktaak. Volkomen tot rust komen na 
een dag hard werken. Voor de succesvolle duivencoaches telt 2018 niet meer. Immers, 
resultaten in het verleden behaalt, tellen in de toekomst niet meer. Er moet weer gepresteerd 
worden. Zo is er voor ieder die de duivensport op zijn erf beoefent, een reden om de 
duivensport te omarmen. Met andere woorden: 4 de duivensport. 
 
Voor we weer de degens kruisen in 2019, vieren we in de familie sfeer eerst het Kerstfeest. 
Kerst heeft in deze tijd toch altijd de naam: Vrede op aarde. Het afgelopen jaar het 
wereldnieuws overziend, blijkt dit telkenmaal een utopie te zijn. Om het minste of geringste 
staat men elkaar naar het leven. Een burenruzie, een verkeerde oogopslag, een 
meningsverschil tussen strijdende partijen enz. en de beer is los. Mensen met een te kort lontje 
zijn er in 2018 genoeg geweest. Volg maar de sociale media. Vaak net een open riool. 
Misplaatste opmerkingen, iets laten weten wat niet waar is, het bekende verschijnsel Fake 
News. Het schijnt er allemaal bij te horen. In deze tijd kan men zich bezinnen over het nut van 
deze onverkwikkelijke meningsverschillen. Gun een ander ook wat, mits het redelijk is. 
 
In de tijd tussen Kerst en Nieuwjaar ontwaken de liefhebbers van het spel behorend bij het 
generaal kampioenschap. De voorbereidingen zijn al gestart of men gaat er serieus over 
nadenken. Ook hierin vormt de duivenliefhebber geen uitzondering over wat er elders in de 
wereld gaande is. Volop vliegen de lijstjes je voor de ogen. Een lijst van Top 2000, Top 4000, 
beste sportman en sportvrouw, meest vervelende reclame boodschap, een schijtlijster trofee, 
best geklede man of vrouw enz. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is een wedstrijdje 
voor. Ook in onze sport komt dit fenomeen voor. Dicht bij huis zijn er de zgn. hoklijsten, 
inentingslijsten, koppellijsten, kweeklijsten, lijsten welke duif welke wedstrijd top moet zijn, 
beste Olympiade duif, meeste prijzen enz. Zo heeft een ieder in het zgn. "stille seizoen" wat te 
doen. En de tijd tussen Kerst en Nieuwjaar is daar het meest geschikt voor (vakantie). 
 
En dan in 2019 gaat men vlammen. Althans dat denkt iedere duivenmelker. Helaas, het is 
voor weinigen maar weggelegd. Je hebt veel discipline nodig, goede duiven, een goed hok 
(vaak is een goed hok een eerste vereiste). Hoeveel liefhebbers gaan in de winter niet aan de 
slag met zaag en hamer? Het hok voldoet niet en daarmee vallen de prestaties tegen. Eén 
belangrijk item is dan nog de inzet of motivatie. Een niet te verwaarlozen thema in onze sport. 
Vaak wordt er meer dan 100 % geëist. En dan nog is het niet bewezen dat je duiven het 
buitengewoon gaan doen. Een portie geluk is ook niet overbodig. Bovenal tel je zegeningen. 
 
Alles valt en staat met een goede gezondheid. Niet alleen van jezelf maar ook van je naasten. 
Hoeveel belangrijker dan je gezondheid is de duivensport? Als je het aan den lijve ondervindt, 
wordt alles bij deze en trouwens ook elke andere sport relatief. Ook in het komende seizoen 
2019 zullen er weer teleurstellingen zijn. Dat is inherent aan een sport. Je bent soms van 
zoveel toevalligheden afhankelijk.  



De ligging, het weer, een ziekte onder je duiven, de mechanica laat je in de steek, je duif loopt 
niet snel genoeg binnen. Teveel zaken om hier te vermelden. U weet zelf nog vast wel meer. 
Alleen nooit naar excuses zoeken waarvan je van tevoren weet dat je eer zelf debet aan bent. 
 
Een zorgelijke zaak wordt het wanneer onze prachtige sport ten onder gaat aan onvoldoende 
aanwas. Heel veel verenigingen hebben hier mee te maken. Leden die wegvallen door ziekte, 
overlijden, hun stofjas aan de wilgen hangen, hun financiële situatie wordt precair. Allemaal 
zaken waar een ieder begrip voor moet kunnen opbrengen. Ook PV De Voorhouter kan wel 
wat leden extra gebruiken m.n. die leden die regelmatig en liefst elke week met hun duiven in 
het seizoen naar het lokaal komen. Ook hier ligt voor ons iets te doen. Wat zou het leuk zijn 
als men geïnteresseerde mensen (man,vrouw oud of jong) voor onze sport zou kunnen warm 
maken. Er zijn al talloze initiatieven ontwikkeld en het wil, niet alleen in Voorhout, maar ook 
landelijk niet lukken. Ook wij zelf kunnen er wat aan doen. 
 
Door de NPO is er een Ladies League in het leven geroepen. Voor wie is dit bestemd? 
Vrouwen die reeds lid zijn van de NPO, vrouwen die willen spelen onder een bestaand 
(vrouwelijk of mannelijk) coördinaat, nieuwe vrouwelijke leden, mannen die niet bang zijn 
om hun vrouw, vriendin,buurvrouw enz. op te geven voor dit nieuwe item. Wat zijn de 
kosten? € 2,50 per ring (inclusief chipring).U kunt deze jonge duiven makkelijk herkennen 
hun ring en chipring is namelijk roze. Er zijn landelijk mooie prijzen te verdienen en de 
ringen behouden ook volgende jaren hun geldigheid. 
 
Ook als vereniging kunnen we, binnen onze vereniging, er prijsjes tegenover stellen. Een kans 
om buitenstaanders met de duivensport bekend te maken. Misschien blijft een man of vriend, 
buurman aan onze strijkstok hangen. Tijdens een gezellig samenzijn worden dan de behaalde 
prijsjes uitgedeeld. Veel reclame maken kan wonderen verrichten. Uw voorzitter heeft al 10 
ringen (voor mijn vrouw) besteld. Wie volgt? Nieuw initiatief moet men altijd steunen. 
 
Op 5 januari a.s. is er de kampioenenhuldiging van onze vereniging. We hopen dan de 
kampioenen van 2018 die eer te geven die ze in dat seizoen verdiend hebben. Overbodig om 
te vermelden dat wij u allen verwachten. U krijgt via de secretaris nog nader bericht cq. 
uitnodiging. Zelf kan ik daar helaas door ziekenhuis opname (4 januari) niet bij zijn. 
 
Namens het bestuur wens ik u en uwen prettige feestdagen en een gezond en waardevol 2019. 
En.... 4 de duivensport. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Winnaars attractievluchten en competities 2018 
 

 

 

Bevrijdingsbeker       Piet van der Hulst 
Winnaar Peronne, 5 mei 
 
Piet v.d. Hulst  Memoriaalbeker    Comb. van de Kooy 
Beste jonge duif over de eerste 5 vluchten 
 
Jan van der Slot Wisseltrofee    Comb. van de Kooy 
Eerste aangewezen duif Chateauroux, 23 juni 
 
Oranjevlucht         1- Piet van der Hulst 
        2- Comb. van de Kooy 
        3- Comb. Jongbloed 
         
Triple Peronne beker     Comb. van de Kooy 
 
 


