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oude duiven en Internationaal 

18 jul, 2017 

 

Agen ZLU is een mooie vlucht aan het begin van de cyclus van de 7 ZLU-vluchten. Duiven op deze vlucht 

kunnen later mooi worden doorgespeeld op één van de laatste 3 of 4 vluchten. Op deze vlucht worden 
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veel debutanten ingemand. Het is een race waar veel liefhebbers reikhalzend naar uitkijken. Ze hopen 

weer nieuwe talenten te ontdekken. Voor de jaarlingen is een apart concours. Dit verslag gaat over de 

winnaar van het concours van de oude duiven. De winnaars zijn Gero en Evelien Dijk uit het mooie 

Alblasserdam. Een plaats in de hoek van de Nieuwe Maas, Lek, Noord en Merwede. Uit deze plaats 

komen verschillende goede liefhebbers op zowel de programmavluchten als uit de 

marathonduivenwereld. Gero en Evelien behaalden een mooie overwinning op een vlucht die niet te 

makkelijk was, maar waar wel in de avond wat duiven door konden komen tot ver in het land. Hun 

overwinning krijgt wat extra glans, omdat de duiven in de zuidelijke helft van het land vlotter vielen dan 

verderop en Alblasserdam hoort bepaald niet bij dat onderste deel. 

 Agen Oude Duiven ZLU 

4 juli was de datum voor Agen. De duiven werden gelost om 7 uur op dinsdagochtend na 8 nachten mand. 

Er waren 6.211 oude duiven in concours. De overwinning was voor Gero Dijk uit Alblasserdam. Zijn 

eerste duif werd geklokt om 19.53 uur op een afstand van bijna 905 km. De snelheid kwam hierdoor op 

1.169 mpm. 45 mpm minder snel was de duif van Chris Paauwe uit Kruiningen. Hij werd tweede voor 

Frank Hage uit Woerden. Aad Benschop, Zoeterwoude en Martin de Poorter uit Sluis waren goed voor de 

4e en 5e plaats. De top 10 werd verder gevormd door Van der Velden (Zuid Beijerland), Willem ter Hoeve 

(Lamswaarde), Comb. Hengst-Provoost (Aagtekerke), Winkens & Rothenburg (Itteren) en J. van der 

Zande uit Scherpenisse. Chris Paauwe, de winnaar van het zilver, had er 6 van de 8 in de prijzen. De 

Utrechter Jay Lissenberg had 2 oude duiven mee en pakte deze duiven op de plaatsen 29 en 639. J. Melis 

uit Zoutelande had drie duiven mee en alle drie hadden prijs. De eerste duif pakte hij op plaats 34. Th. 

Peters uit Elsloo had 7 duiven mee en 6 haalden prijs. De eerste is terug te vinden op plaats 40. Gebr. van 

de Weerdt uit Meerssen deed hetzelfde. Zij hadden hun eerste duif op plek 76. Tim Hage uit Woerden had 

5 duiven mee en 4 prijzen, waarvan de eerste op plaats 82 staat. Toen had neef Frank net zijn tweede van 

de 8. Peters uit Panheel had drie duiven en had ze heel snel thuis: 92, 103 en 180. Gebr. Hagens had 21 

duiven mee en 16 prijzen. De eerste duiven zitten op de plaatsen 94, 128, 129, 132 en 176.  Carlo 

Dominicus uit Goes heeft 3 prijzen van de 4 gezette duiven. De eerste zat op plaats 101. Lemmens uit 

Beek deed hetzelfde … zijn eerste duif zat op plaats 111. Piet de Vogel had 6 duiven mee en 5 prijzen. De 

eerste twee op de plaatsen 119 en 127. 

De liefhebbers 

Achter de naam Gero Dijk op de uitslag schuilen twee liefhebbers. Dit zijn man en vrouw Gero en 

Evelien Dijk. Ze zijn beiden 45 jaar, wat trouwens een prachtige leeftijd is. Gero is kunststof-applicateur. 

Hij is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van kunststofvloeren, gietvloer, coatingvloeren 

betonlook en vloeistofdichte troffelvloeren. De vaders van zowel Gero als Evelien hadden samen duiven. 

Het is hen eigenlijk met de paplepel ingegoten. Gero en Evelien hebben een stam met als basis 

dagfondduiven. Evelien: ‘Onze duiven-geschiedenis heeft eigenlijk als levenslijn de duiven van Kees 

Bosua. De winnende duif heeft van dat Bosua-bloed in zich. Daarnaast zit er in deze winnende doffer ook 

genen van de duiven van Bas Verkerk en Arie Dijkstra.’ Hoeveel meter hok hebben jullie tot je 

beschikking en hoe zijn de afdelingen verdeeld? De winnaars van Agen: ‘Wij hebben een hok van circa 7 

a 8 meter met 4 afdelingen  en nog een apart hokje voor de vasthouders. We hebben 2 afdelingen voor de 

jonge duiven. Daarnaast zitten onze duivinnen en dan weer een afdeling voor onze doffers. We spelen 

met 35 duiven en kweken zo’n 60 jongen voor onszelf. Die komen voornamelijk uit de 14 kweekkoppels’ 



 

De winnende duif 

De winnende duif draagt de naam ” THEO ”. Hij is van 2014. De duif is naar de vader van Gero genoemd 

die erg ziek is en niet meer beter zal worden. De duif wordt gespeeld op weduwschap. De vader van deze 

duif komt van Kees Bosua. Kees kweekte deze duif uit ‘Bassie’ van Bas Verkerk met het Orleans-duifje 

(4e nat Orleans tegen 7.259 duiven) van zijn eigen soort (Blue Mario x Olijfje). De moeder van de 

winnende duif komt van Arie Dijkstra. De ouders van deze moeder zijn broer en zus. Zij komen uit 

Leonardo met Tinkebel, een bewezen topkoppel. “THEO” won diverse prijzen de laatste jaren. Dit jaar 

won hij nog de 23e Asse Zellik (110 km) tegen ruim 4.000 duiven. Als jaarling won hij de 35e Blois tegen 

ruim 15.000 duiven. En dan nu de 1e Internationaal Agen tegen ruim 25.000 duiven. Een geweldige 

Allrounder !!!! 

Het seizoen 

De duivenstam van Gero en Evelien bestaat vooral uit duiven van Kees Bosua aangevuld met duiven van 

Jelle Roziers en Luc Christiaans. Het kweekseizoen begint begin december met de kwekers. De 

vliegduiven worden 4 maanden later gekoppeld … in april. De vliegduiven brengen geen jongen groot. 

Vanaf het begin van het seizoen gaan de duiven volgens het programma mee. Bij huis trainen ze een uur 

per dag. Dat moet genoeg zijn. Ze krijgen voer van Matador en Mariman (Championsmix, Zoontjes en 

Zuivering). Naast voer krijgen ze rode mineralen en conditiepoeder van Dokter Marien en biergist. 

Medisch gezien krijgen ze om de 2 weken soms 3 weken een dag geelkuur in het water. Verder krijgen ze 

soms wat voor de koppen. De duiven worden elke 6 weken gecontroleerd door een dierenarts. Houden 

jullie van natuurproducten of medicamenten van een dierenarts? En waarom? Gero en Evelien: 

‘Natuurproducten zijn uiteraard het beste. Je komt er echter niet altijd onderuit om medicatie te 

gebruiken.’ 

Beleving 

Hoe beleven jullie de duivensport? Gero: ‘Na een overwinning als die wij afgelopen keer hebben 

meegemaakt … dan beleef je de sport wel dubbel. Over het algemeen is het een mooie hobby. Je kunt de 

liefhebber weghalen bij de duif maar de duif niet uit de liefhebber laten we het daar op houden. In ons 

gezin is de betrokkenheid wisselend. Onze oudste zoon heeft er niks mee. Onze jongste die is er wel meer 

bij betrokken al word dat wel steeds minder. Verder doet mijn vrouw Evelien eigenlijk de gehele 

verzorging en ben ik degene die alles naloopt na het werk,  dus praktisch is het hele gezin er wel bij 

betrokken en al willen ze niet. Ze kunnen er bijna niet onderuit want het is elk weekend dat we te maken 

hebben met vluchten en dus andere dingen niet gedaan kunnen worden,  dus voor hen is het soms tegen 

wil en dank. Duivensport op niveau, maar ook in het algemeen, is in mijn ogen bijna onmogelijk MITS je 

combinatie vliegt.’ Het zien thuiskomen van de duiven vinden Gero en Evelien het mooiste. De spanning 
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geeft een kick. Heb je nog een leuke anekdote omtrent deze overwinning? Gero: ‘Ja, bij het inkorven van 

deze eerste ZLU vlucht zei ik thuis, dat het wel erg duur was 3 duiven … €19,60 en Evelien vroeg of hun 

veren geföhnd werden. Het is mij nu duidelijk dat de prijs het meer dan waard is want de verzorgen is 

echt top op de ZLU vluchten.’ Het klopt … de verzorging is in enkel geval niet te vergelijken met de 

verzorging in de aluminium-manden van de afdeling. Meer ruimte … minder duiven in de mand … 

persoonlijke verzorging. 

 

‘Theo’ na een welverdiend bad, naast zijn duivin, een dag na zijn overwinning 

Tot slot 

Gero en Evelien bedankt voor jullie medewerking aan dit verslag en nogmaals gefeliciteerd met deze 

mooie Internationale Overwinning. Het laatste woord is aan jullie: ‘Het is een hele belevenis is om deze 

overwinning te mogen meemaken: de hectiek die het meebrengt rondom het duifje zelf, de vele 

felicitaties. Het was en is nog steeds amazing. Dat iedereen op de avond zelf de duif het liefst wil 

vastleggen, is minder. Vooral omdat jij als liefhebber nog aan het genieten bent. Als je dan te lang wacht 

… de duif eigenlijk min of meer steeds minder waard gaat worden, want je had gelijk ja moeten zeggen. 

Het heeft bij mijn vrouw Evelien veel gedaan. Ze geeft aan dat het bijna het plezier van het behalen van 

deze prijs  weghaalt, Zoals  Evelien zegt: Dit is een INTERNATONALE OVERWINNAAR die blijft 

altijd zijn waarde houden, want het is fenomenaal wat deze duif gepresteerd heeft! Daar komt nog bij dat 

deze duif een hele goede afstamming heeft die er niet om liegt,  dat is de wat mindere kant van het hele 

verhaal. Verder geeft het winnen van een vlucht als deze … een enorme periode van genieten en ook 

trots!’ 
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