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Voorwoord SNZH, jaar 2015
Beste vrienden van het Samenspel Noord- en Zuid-Holland.
Voor u ligt een prachtig kampioenenboek met alle winnaars van 2015.
Onze SNZH kende een prima jaar, uw deelname blijft onveranderd hoog, dan bedoel ik het
percentage van de fondspelers in Zuid- en Noord-Holland wat deelneemt in onze mooie
competitie. Helaas moesten we constateren dat het aantal duiven in totaal blijft dalen.
De zwarte bladzijde van het seizoen 2015 was uiteraard het onverkwikkelijke gedoe rond
afdeling 5 en 12. Ook vele fondspelers waren hier van zwaar de dupe.
Voor de start van het vliegseizoen hebben wij een brief met een dringende oproep daarin
gestuurd naar het bestuur van de NPO. Wij hebben met klem gevraagd alle (fond)liefhebbers
in ons werkgebied hun spel te gunnen. Tot op de dag van vandaag hebben wij nog geen
reactie op onze brief mogen ontvangen.
Tijdens het vliegseizoen waren we genoodzaakt de keuze te maken om duiven en
liefhebbers al dan niet te plaatsen in de SNZH uitslag. Als bestuur hebben we ervoor
gekozen de duif en liefhebber de eer te geven die hen toekomt en WEL te plaatsen. Wij zijn
tenslotte een fond samenspel voor ALLE fondspelers in Zuid- en Noord-Holland.
Het seizoen 2015 was zwaar edoch eerlijk. Gelukkig zijn alle dertien vluchten gewoon
doorgegaan! Op Pau na, deze vlucht verliep gewoon niet goed, kenden de meesten vluchten
een prima verloop.
Nationaal timmerden de SNZH deelnemers flink aan de weg en werden, vooral op de ZLU
vluchten diverse overwinningen binnen gehaald. De prestaties van de Noord-Hollandse
duiven op de ZLU vielen dit jaar op. Kortom een prachtig seizoen voor de SNZH deelnemers.
Aan het eind van het seizoen is de balans opgemaakt. De kampioen op de middaglossing
2015 is de combinatie Geerlings-van Duin uit Noordwijkerhout geworden. Op de ZLU
vluchten won in 2015 ook een combinatie, namelijk de combinatie Verweij-de Haan uit
Mijdrecht.
In dit boek kunt u lezen welke kampioenen we nog meer hebben. Lees u alstublieft dit mooie
boekwerk door. Wij feliciteren alle winnaars met hun knappe prestaties in het fraaie seizoen
2015. Ook willen wij u graag bedanken voor uw deelname aan onze concoursen. Graag wil
ik alle mede bestuursleden bedanken voor hun enorme inzet. Geloof me er moet altijd veel
werk worden verzet maar we doen het graag voor ons mooie fondspel.
Namens bestuur SNZH
Michel Verweij, voorzitter.
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Feestmiddag/avond wordt georganiseerd op zaterdag 16 januari 2016, iedereen is welkom.
Aanvang 16:00 uur – 22:00 uur, zaal open vanaf 15:00 uur
Locatie:
DE MEERHOEVE
Boekhorsterweg 18
2374 BN, Oude Ade
www.demeerhoeve.nl
Programma prijsuitreiking SNZH zaterdag 16 januari 2016
15:00 uur
16:00 uur
16:15 uur
16:30 uur
17:00 uur
18:00 uur
18:30 uur
20:00 uur
21:00 uur
21:15 uur
21:30 uur
22:00 uur

Zaal open
Woord van welkom aan de gasten door de voorzitter
Uitreiking WNM CUP & ZLU CUP
Uitreiking Derby Cahors
Huldigen Kampioen duiven
Huldigen van de 13 vluchtwinnaars
Opening gratis aangeboden diner
Huldigen SNZH kampioenen
Sluiting duiven & bonnenverkoop
TOMBOLA trekking
Afhalen gratis prijzen van de vluchten
(op vertoon van de coupon)
Sluiting prijsuitreiking SNZH

West Nederlandse Marathon – CUP
1 J. Van Vliet & Zn
2 Gerard Griffioen
3 Geerlings/v. Duin
4 S. Van der Hulst-wir
5 C.J. Schermer

Krimpen a/d IJssel
Zevenhoven
Noordwijkerhout
Voorhout
Castricum

€ 125
€ 100
€ 75
€ 50
€ 25

Deze competitie is vervlogen over 3 Sector2 vluchten: Sint Vincent (12/6/15) – Bergerac (3/7/15) – Cahors
(24/7/15)

ZLU - CUP
1 Team Vollebregt
Wassenaar
2 J. W. Schreurs
Nieuw Vennep
3 Comb. Verweij - De Haan Mijdrecht

€ 125
€ 100
€ 75

Deze competitie is vervlogen over 3 ZLU vluchten: Agen (26/6/15) – Barcelona (3/7/15) – Perpignan (31/7/15)

Derby der Jaarlingen Traditioneel op de laatste sector vlucht, dit jaar Cahors (24/7/15).
prijs
6
7
9
15
22
25
29
32
34

naam
H. De Jong
Comb. Verweij - De Haan
F.S. Kramer
J. Hommes & Zonen
F.S. Kramer
F.S. Kramer
Vincent Vork
Comb. Verweij - De Haan
Margreet Koeman Kok

plaats
Papendrecht
Mijdrecht
Wormer
Akersloot
Wormer
Wormer
Noorden
Mijdrecht
Wormerveer

€ 125
€ 75
€ 50
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

1e AGEN SNZH Wim en Ron van Winden
De eerste melding op zondagmorgen was meteen die
van de winnende duif. In Schipluiden klokten Wim en
Ron van Winden om 06:09 uur op een afstand van 909
kilometer hun winnaar, die een snelheid van 1295 mpm
behaalde en een voorsprong van 130 mpm op de
nummer 2 had. De winnende duif is een bonte doffer,
‘de 831’ van 2010. Het is een zomerjong en werd
gekweekt uit duiven van Jan van der Spek en Piet van
der Marel, beide uit de Lier en van Arthur Jansen uit
Nootdorp. De vader (‘de 415’) is een duif van Jan vd
Spek en de moeder (‘de 886’) is een duif van Piet van der Marel. De winnende duif was tot
deze vlucht geen hoogvlieger. Al moet wel worden gezegd, dat hij in zijn leven ook pech
heeft gehad. Hij won o.a. de 223e Cahors tegen 1.597 duiven, de 38e Agen tegen 678 duiven
en de 72e Bergerac tegen 1.408 duiven. In 2014 kwam hij op de eerste vlucht gewond aan
de vleugel terug en is dat jaar verder niet mee geweest. Nu betaald hij het geduld terug met
de overwinning in het SNZH!
Overzicht gratis prijzen A23 Agen 06-06-2015
100 1502.0701.002 W.J. van de Beukel
200 1746.9051.004 Comb Bravenboer
400 1530.0074.004 A. Wijnhout
600 1714.0310.005 P. Vreeling
607 1621.0417.003 D. Maliepaard

1e Sint Vincent SNZH Jan Boers
De overwinning komt op naam van J. Boers uit ’s Gravenzande.
Zijn NL11-1634505 werd om 07:52 uur geconstateerd op een
afstand van 1009 km. Jan had veel vertrouwen in zijn duivin. Na een
aantal jaar als weduwduivin gefungeerd te hebben, mocht ze in
2014 naar de eerste vlucht uit Agen en won een fraaie 82e in dit
samenspel. Hierna is ze niet meer ingekorfd en in het seizoen 2015
werd ze een keer of drie gespeeld met als grootste afstand
ongeveer 300 kilometer. Meer was dus voor haar niet nodig en de
zorg voor het (verkleinde) jong van een dag of vier, motiveerde deze
duivin zo dat ze de overwinning in het SNZH in de wacht kon
slepen. Haar vader komt van First Prize Pigeons en heeft een gebr.
Hagens origine. De moeder heeft de bloedlijnen v/d Wegen en wederom gebr. Hagens. Jan
had een prachtige uitslag van St. Vincent. Met 3 duiven in de strijd behaalde hij een 100%
score en konden even over één de kleppen dicht.
Overzicht gratis prijzen A24 St.Vincent Tyrosse 12-06-2015
100 1763.0694.003 Arco van Vliet
200 1536.9318.001 Comb v.d. Hoeven-Vis
400 1334.0520.024 Wouter Jorna
600 1229.0395.002 Th.B.W. Renting
682 1675.1337.006 A. Jonas

1e Cahors (ocht) SNZH Bob Jansen.
Cahors de enige ochtend-lossing op de kalender van onze
sector maar vrijdagmorgen was het niet mogelijk om te
lossen (wat bleek uit het verloop van Pau!) en werdt het
een middag lossing, de winnaar en dat is Bob Jansen uit
Bergambacht. Bob won al heel veel en kweekte zelfs een
duif die nationaal St. Vincent zou winnen, maar won zelf
nog nooit een eerste in het grootste verband. Tot nu dus!
Bob klokte om 09:12 uur op een afstand van 896 km zijn
NL12-1639965. Deze duivin was vrijwel iedere week mee geweest op vluchten met één
nacht mand en dit was haar eerste krachtmeting van het seizoen. In voorgaande seizoenen
won ze een 200e Agen in de sector en enkele latere prijzen. Ook won ze de eerste prijs van
Moeskroen in de eigen vereniging van Bob aan een snelheid van ruim 2000mpm. Haar vader
is een kleinzoon van Bob zijn stamvader “de Vale Dirk”. De moeder van deze kleinzoon “Vale
Dirk” is ook moeder van de 1e nat. St. Vincent. De moeder van de winnende duif komt van
vader en zoon Geerink uit Tubbergen.
Overzicht gratis prijzen A25 Cahors 19-06-2015
100 1202.0032.001 G.J. van Zelderen
200 1246.9217.003 Stange-Redende
400 1741.0941.008 A. Sterrenburg
600 1318.0587.004 J. Swagerman
800 1539.0344.029 J.C.M. Post
1000 1768.0994.017 Arno Weijermars
1219 1768.9209.001 Comb J. en G. Toor

1e Bergerac SNZH Piet Overkleeft
Binnen een week schoten de temperaturen naar boven de 30
graden, maar om 10.00 uur kon op vrijdagmorgen gelost worden.
Bergerac werd een zwaar maar eerlijk concours. De eerste melding
bleek ook nu meteen weer goud waard. Om 07:09 liep de 2e
getekende NL13-1149668 over de plank bij Piet Overkleeft in ’s
Gravenzande. Na Tarbes ‘09 zijn 2e overwinning in de sector. De
winnende duivin maakte een snelheid van 947mpm. “Als jong en
jaarling viel ze wel altijd op, maar verrichte geen wonderen” aldus
Piet “ en dit seizoen behaalde ze eerder net wel of net geen prijs
op haar eerste overnachtvlucht”. De duivin was op een jong van 5
dagen ingekorfd, terwijl de duiven normaal op dubbelweduwschap
worden gespeeld. De duivin is gekweekt door Cor van Klaveren.
Deze heeft vooral duiven van Knetsch uit Katwijk, maar ook de lijn
van de Barcelona winnaar 2012 bij Schults uit Bruinisse is
vertegenwoordigd.
Overzicht gratis prijzen A27 Bergerac 03-07-2015
100 J. Hommes & Zonen Akersloot 1333.9037
200 A. Butter Heinenoord 1758.0741
401 Comb. Konijn-Webster alkmaar 1316.9147
535 Comb Hokke & Sturris Ooltgensplaat 1683.9013

1e Tarbes SNZH Dick Letter
Ook dit weekend was het warm en moesten de
duiven werken om thuis te komen. Vrijdagmiddag
werden de duiven om 12.00 uur gelost. Om 11:47
uur klokte R. Letter uit den Oever op een afstand
van 1147 kilometer zijn winnende duivin. Zij
behaalde als enige in het samenspel een snelheid
boven de 1100 mpm en de duiven kregen het zoals
gezegd weer niet cadeau! Dick Letter is de man
achter de naam op de lijst. Diverse jaren geleden is
de naam van zijn zoon Rory op de lijst gekomen en
dit is nooit veranderd, ondanks dat Rory zich niet meer met de duiven bemoeid. Enkele jaren
geleden won Dick al eens nationaal Montauban en Bergerac en diverse andere kopprijzen.
De winnende duivin “Amber”, naar zijn jongste dochter, is gekocht op een bon bij Cor
Schermer uit Castricum. Toen de bonnen verzilverd werden, vertelde Cor dat de 131 een
speciale zou ( kunnen) worden. “Amber” had een jong van 5 dagen.
Overzicht gratis prijzen A28 Tarbes 10-07-2015
100 1211.9273.003 Meulenbroek& Beukema
200 1409.0322.002 Peter Homan
401 1542.0932.002 S. van der Hulst-Wir
528 1318.1124.006 F. de Boer

1e Cahors SNZH Tim Hage
Om 06:03 uur de eerste duif geklokt en was ook goed voor
de overwinning in het SNZH met een voorsprong op de
nummer twee van ruim 200mpm! De NL13-1276311,
genaamd “Tinkerbell”, liet haar baas enkele seconden
verbaasd naar de klep kijken. “Tinkerbell” won als jaarling
prijs op Agen zlu, ze werd toen de ochtend na de lossing
zeer vroeg geklokt en Tim had toen al in gedachten om haar
op de middaglossing in te zetten. Dit seizoen werd haar eerste krachtproef op 10 juli Tarbes.
“Tinkerbell” zat 14 dagen te broeden en Tim had haar een jong ondergeschoven. Ze won de
11e prijs SNZH en bij thuiskomst was ze zeer fel op het jong. Dit werd meteen iets verkleind.
De topvorm die zijn duivin etaleerde deed hem besluiten haar weer te spelen. “Tinkerbell”
komt uit Tim’s kweekhok uit een kleinzoon van “de Karaat” van Anton Schalkwijk uit
IJsselstein maal een kleinkind van Tim’s stamduivin “de Koutersduivin”.
Overzicht gratis prijzen A30 Cahors 25-07-2015
100 1201.0926.036 R. van den Berg
200 1307.0615.024 R. Visser
400 1738.0132.005 H.P. Verheij
600 1206.9044.012 Gebr Jacobs
800 1746.0150.007 A.B. Mudde
1000 1613.0221.002 J.J. Torreman
1261 1763.9138.002 A & B den Toom

1e Pau SNZH Comb. Hamstra - Aldus
Pau werd op vrijdag gelost om kwart over zeven
bij een licht bewolkte hemel en een zwakke noord
westelijke wind. De wind bleef over de gehele
vluchtlijn uit deze hoek waaien, dus kon het niet
anders dat het een pittige vlucht zou worden waar
alleen de allerbeste zich vroeg konden melden.
Zaterdagochtend was de doffer met de naam
“SCHAPIE” en het ringnummer 07-1398741 van
de Comb. Hamstra Aldus uit Poortugaal.
Hij was op een nestje eieren van 15 dagen naar
Pau vertrokken, en had hier zoveel motivatie uitgeput dat hij om twee minuten over negen
zijn ringen af kon staan aan zijn baasjes. Hij had de afstand van 1014 km afgelegd met een
snelheid van 853 mpm en is hiermee de hoofdvogel van het Samenspel Noord en Zuid
Holland. Dat niet alleen, want hij is ook de snelste van het hele nationale concours.
Overzicht gratis prijzen Z91 Pau (zlu) 19-06-2015
50 1622.0992.008 P.A. de Vogel
100 1626.9040.002 Jan en Twan Nobels
200 1318.0625.001 H.J. Swagerman
285 1710.0994.001 N. Rimmelzwaan

1e Agen (zlu) SNZH Comb. Verweij de Haan
Agen werd keurig op vrijdag om 06:30 uur gelost
bij een heldere hemel en een licht zuid westen
wind. Over de hele vlieglijn zou de wind steeds
een zuidelijke richting houden, dus was de
verwachting dat er op zeker s'avonds duiven door
zouden komen. En ja om 18:07 is daar een duif in
Mijdrecht bij (onze voorzitter) Comb. Verweij de
Haan, “BALOTELLI”, een schitterende prestatie
en ook de nationale ZLU overwinning.
De “BALOTELLI” is een doffer van 2011 en ging de mand in op een jonkie van 2 dagen.
Eigenlijk niet zo’n logische neststand voor een doffer, maar dit maakte voor hem schijnbaar
niet uit, Andere jaren was hij ook top met o.a. een 5e nationaal S2 Cahors en een 6e
nationaal S2 Cahors op zijn naam staan.
Overzicht gratis prijzen Z26 Agen ZLU. 26-06-2015
50 1539.0344.004 J.C.M. Post
100 1532.9120Comb.v.d.Kruijk/Maat Monster
200 1333.0186Ysbr. Kaptein Akersloot
300 1416.1167C.K. Niesten Uitgeest
400 1519.0143J.D. van Egmond Katwijk a/d Rij
500 1551.9057Team Vollebregt Wassenaar
882 1503.9100.004 Combrink-v.d.Heijden

1e Barcelona SNZH Kees Droog
Barcelona is dit jaar een wel heel warme opdracht
geworden, temperaturen boven de 30 graden over
de hele vlieglijn was het een vlucht die alleen
gewonnen kon worden door de aller sterkste. Om
07:40 uur gelost en bijna twee uur na de 1e melding
kwam er in het kopje van Noord Holland een donkere
witpenduif thuis bij Kees droog in Andijk. Zij kreeg
het voor elkaar om haar ringen bij kees af te geven
om 11:28 uur.
Zij had de afstand van maar liefst 1281 km afgelegd
met een snelheid van 983 mpm. Hierdoor werd de 1e
plek nationaal in de verre overvlucht een feit. Dus ook de eerste prijs in ons SNZH, de nest
duivin met het ringnummer 07-1674252 die door Kees op kleine jonkies was ingekorfd en
hier de motivatie in vond om met deze snelheid naar huis te komen. Ja we zien het echt wel
goed, ons wordt allemaal de das om gedaan door en 8 jaar oude duif.
Overzicht gratis prijzen Z94 Barcelona ZLU 03-07-2015
50 1614.0185.016 A.P. Overwater
100 1333.0020.003 W. van Hoolwerff
200 1536.9075.009 P.Solleveld & Paloma
300 1675.9306.011 Batenburg v.d. Merwe
400 1326.1141.016 Levi van der Weijden
422 1637.9423.003 Gebr. Voets

1e Sint Vincent (zlu) SNZH Albert van het Hoofd
Vrijdag 06:45 uur kregen de duiven van St Vincent vrijheid
kregen, bij een kalme noord westen wind en een heldere
hemel. De andere ochtend was het in Pernis bij Albert van het
Hoofd om even voor 6 uu6r dat plotseling zijn 1e getekende
met de duiven mee vloog. Het koste weinig moeite om hem
binnen te krijgen, bij melding blijkt het de eerste te zijn, maar
daar er nog een grote overvlucht is duurt het nog wel even om
ca. 9 uur duurt is duidelijk dat de weduwnaar van Albert de
grote winnaar is in het SNZH. Het is de doffer met ringnummer
2010-1662991 die de afstand van 1006 km heeft afgelegd met
een snelheid van 987 mpm. Het is ook niet de eerste keer dat
deze duif prijs vliegt, want dit jaar vloog hij al de 221e nationaal
Agen ZLU. Vorig jaar was hij ook al de eerste duif op Agen
ZLU van Zuid Holland, en hij was bij Albert al twee keer zijn
eerste van St Vincent geweest. Dat is dus nu de derde keer.
Op de vraag of de duif nu voor het kweek hok bestemd is kon
hij nog niet bevestigen. Als je wat wilt winnen zal je je goede duiven moeten inkorven, is de
mening van Albert.
Overzicht gratis prijzen Z95 St.Vincent ZLU 10-07-2015
50 1326.1141.001 Levi van der Weijden
100 1614.0185.017 A.P. Overwater
200 1705.9179.003 J. van Dijk & Dr
300 1551.9057.010 Team Vollebregt
348 1539.0573.001 A.J.M. van der Voort
354 1681.0131 N. Beijer

1e Marseille SNZH Harrie Hendriks
Vrijdagmorgen om 6:40 uur kregen de duiven in Marseille
de vrijheid, bij een heldere hemel en een lichte zuiden
wind. De verwachting was dus dat er s’avonds wel duiven
thuis zouden komen, dit was ook het geval in Vinkeveen
bij Harrie Hendriks. Hier was het de nest duivin met het
ringnummer “GRACE” die zich om even over half 9 wist te
melden. Het is al de tweede keer dat deze duif het voor
elkaar krijgt om voor donker thuis te zijn, want 4 weken
geleden was ze met Agen ZLU ook al om 9 uur thuis.
Harrie had haar deze keer op weg gestuurd net nadat ze haar tweede eitje had gelegd, en
daar heeft ze schijnbaar zoveel motivatie uit gevat, dat ze nog sneller dan de vorige keer de
weg naar huis wist te vinden. Ze was wel heel dorstig toen ze thuis kwam, want voor ze naar
binnen kwam ging ze eerst nog even drinken in de sloot. Kennelijk had ze zich daar
onderweg geen tijd voor gegund.
Overzicht gratis prijzen Z96 Marseille ZLU 17-07-2015
50 1536.9288.001 Gebr. de Zwart
100 1674.0184.002 M.A. Orgers
200 1681.0131.001 N. Beijer
279 1507.1160.001 A.J.A ten Tije

1e Narbonne SNZH Levi van der Weijden
Daar het weer op vrijdag in Frankrijk niet al te best was, en
de voorspellingen voor de zaterdag voor België en
Nederland ronduit slecht waren werd de lossing uitgesteld
tot zaterdag. En gelukkig maar, want als je ziet hoeveel
bomen er op zaterdag door de wind en regen geveld
werden, dan had het met de duiven zeker niet goed
afgelopen zijn. Maar zaterdag om 8 uur kregen de duiven
bij schitterend weer en een zwakke noord westen wind de
vrijheid. Daar was het de 10 jarige Levi van der Weijden die
zaterdagmorgen om kwart voor zes samen met zijn vader
Ewout uit bed kwam en eenmaal buiten een duif op de klep zag zitten, de duif geklokt om
5:57:48 uur. Het was het nog maar 8 maanden oude nestduivinnetje die op eitjes van een
dag of 7 op weg was gestuurd. Dit had haar schijnbaar zo gemotiveerd dat ze de afstand van
1074 km had afgelegd met een snelheid van 1183 mpm. Dit blijkt later goed voor de
overwinning in het SNZH, maar ook van het hele nationale en internationale concours.
Overzicht gratis prijzen Z97 Narbonne (int.) 25-07-2015
50 1770.1581.001 I.J.J. Roobol
100 1539.0531.003 J. van der Krogt
200 1505.0469.001 F. Cornelissen
300 1614.0029.001 P.W. de Zeeuw
400 1605.0814.001 T.C. Kap
438 1648.9035.002 Gebr. van Eijk

1e Perpignan SNZH Piet Overkleeft
Vrijdag om 7:00 uur gelost bij windstil weer met een
bewolkte hemel. Dit kon nog net, want er naderde van het
westen uit een onweersstoring en nu waren de duiven weg
voor deze Perpignan bereikte. Het was om iets over 8 dat er
bij Piet Overkleeft in 's-Gravenzande een duif tijdens het
schrappen van de hokken plotseling in de spoetnik zat.
Maar als er op de verste afstand pas na 10 uur geklokt word
is de overwinning in het Samenspel Noord en Zuid Holland
een feit. Hiermee pakt Piet zijn 2e SNZH overwinning!
Het was een jaarling duivin die op een klein jonkie op weg
was gestuurd. Hieruit heeft zij zoveel motivatie weten te
putten. dat zij de 1047 km wist af te leggen met een
snelheid van 967 mpm. Dit was niet alleen goed voor de
overwinning in ons SNZH, maar ook goed voor 3e nationaal.
Ze heeft het winnaars bloed van huis uit mee gekregen,
want haar oma is ook al eens goed geweest voor de 1e
nationaal Tarbes in de sector 2.
Overzicht gratis prijzen Z98 Perpignan ZLU 31-07-2015
50 1418.1601.009 Cor Sneekes
100 1764.0078.002 Flip Hoogervorst
200 1758.0775.010 Reedijk&Jongekrijg
300 1766.0385.002 Jan Hage
400 1648.0141.002 H.J. van der Hoek
459 1554.0725.002 J. Vis

DUIFKAMPIOEN SNZH OVERNACHT VLUCHTEN
De 207 van Sjaak van der Jagt Zwartewaal
13-1270207 gewonnen met onderstaande prijzen;
94e SNZH Agen
256e SNZH Cahors
174e SNZH Tarbes
470e SNZH Cahors

06-06-2015
19-06-2015
10-07-2015
25-07-2015

DUIFKAMPIOEN SNZH ZLU VLUCHTEN
De “352” van Ad Pegels Numansdorp
10-1646352 gewonnen met onderstaande prijzen;
7e SNZH Pau
22e SNZH Sint Vincent
66e SNZH Perpignan

19-06-2015
10-07-2015
31-07-2015

SNZH fond kampioenschap Nationale & Sector2 vluchten.
1 Geerlings - v. Duin
2 Vincent Vork
3 S. Van der Hulst-wir
4 Gebr Kool
5 Comb Blokker
6 J. Groenendijk
7 B.J. & B. v/d Bosch
8 F.S. Kramer
9 C.J. Schermer
10 Cor van der Linden

Noordwijkerhout
Noorden
Voorhout
Nieuwerkerk a/d IJ
Den Helder
Sommelsdijk
Gelderswoude
Wormer
Castricum
Krimpen aan de Lek

Hers Geerlings & Ad van Duin.
De comb. bestaat sinds 1995. De duiven die het toen deden doen het eigenlijk nog steeds
met als basis de Aarden toen nog bij Toon van de Berg uit Leidschendam en uit de Gullit lijn
van de van der Wegens via Eyerkamp met soms hier en daar wat aanvullingen van Paul van
de Bogaard en Jaap/Chris van de Velde. Zo werd en wordt ook op de eendaagse heel hard
gevlogen met dit jaar al meerdere eerste prijzen in de afd. 12. Er worden 70 doffers op
traditioneel weduwschap gehouden waarvan 40 stuks voor de grote fond.
Getoond wordt er wel maar niet elke week en bij de grote fond duiven in het weekend voor
het inkorven, dit om de rust op de hokken niet te verstorren. Gekoppeld wordt er in maart en
brengen dan ook jongen groot. Na het seizoen wordt er weer gekoppeld maar worden geen
jongen meer gekweekt, en worden vervolgens gescheiden.
Gevoerd wordt er met 4 seizoenen en variamix van Mariman dit wordt gemengd met soms
ook gerst en op gevoel gegeven ze kunnen er heel de dag van eten, als bijproducten
schelpen van het strand en wat DHP en roodsteen ook mengen en op gevoel te geven. In
het water een keer per week Prange suppe en om de drie weken als het nodig is wordt er
een geelpil opgestoken,
verder de gewone dingen die nodig zijn en met heel veel op gevoel met de duiven omgaan.
Ook worden de waterpannen ‘s avonds leeggemaakt en ook de voerbakken worden
weggehaald.
De duiven trainen vanaf half mei twee maal per dag een uurtje. De ruime hokken, bij elkaar
staat er wel 14 mtr zijn heel verschillend maar wel goed verlucht met voor de duiven een
heel goed klimaat. 2x Per dag wordt er geschrapt en alles ziet er dan ook goed verzorgt uit.
De ongeveer 100 jonge duiven worden verduisterd behalve de grote fond jongen en worden
in het geboortejaar voldoende gespeeld en afgericht, als het mogelijk is t/m Sens.
Hers en Ad, namens zowel het bestuur en alle deelnemers van het Samenspel van Noorden Zuid-Holland, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

SNZH Super Prestige kampioenschap Nationale & Sector2 vluchten.
1 S. van der Hulst-Wiranda
2 Jac van der Wal
3 Vincent Vork
4 Geerlings van Duin
5 Gebr Kool
6 J. Ouwerkerk
7 Gerard Griffioen
8 C.J. Schermer
9 J. Van Vliet & Zn
10 J. Jongejan

Voorhout
Krimpen a/d IJssel
Noorden
Noordwijkerhout
Nieuwerkerk a/d IJ
Lekkerkerk
Zevenhoven
Castricum
Krimpen a/d IJssel
Middelharnis

Sjors en Sandra van der Hulst-Wiranda.
Voor dit kampioenschap is het zaak om je eerste en tweede getekende van de lijst op tijd te
draaien. Het is dus qua deelname het eerlijkste kampioenschap dat er is.
Iedereen (ook de grote mannen) speelt voor dit kampioenschap maar met twee duiven, dus
eerlijker kan het niet.
Dit jaar word het gewonnen door een vrij nieuwe naam binnen de fond wereld. S. van der
Hulst-Wiranda. Deze naam staat voor Sjors en Sandra van der hulst. Sjors en Sandra uit
Voorhout waren de gene die het voor elkaar om hun eerste en tweede getekende op tijd te
klokken. Ze zijn nog maar een jaar of vijf met postduiven in de weer. Eerst hadden ze
sierduiven, maar na verloop van tijd kwamen er toch postduiven in de hokken.
Begonnen werd met duiven van Jan Selhorst en Henny Koelewijn, en van deze twee hebben
ze ook heel veel kunnen leren. Helaas is Jan Selhorst overleden, maar Henny Koelewijn
adviseert en kweekt nog steeds voor ons. Verder kwamen er zo hier en daar nog wat duiven
bij op de ruime hokken die ze tot hun beschikken hebben.
In de tuin staan vier hokken. Een van 12 meter, een van 8 meter en twee van 4 meter.
Best veel ruimte voor de 32 koppels en 50 jonge duiven die hier op huizen.
Er word alleen met doffers op weduwschap aan de vluchten deel genomen.
Maar goed, voor deze competitie is het zaak om de goede duiven aan te wijzen.
Volgens Sjors hebben twee duiven hierin een grote rol gespeeld. Als eerste noemt Sjors de
2011-1670987. Een doffer die afkomstig is van Jacco Schipper, die Sjors van Henny
Koelewijn kreeg en daar via een totale verkoop terecht gekomen was. Deze duif heeft het
gepresteerd om 3 keer prijs te vliegen als getekende duif. Dit deed hij op de vluchten Agen,
Bergerac en de tweede Cahors.
Dan noemt Sjors nog de 13-1196026. Dit is een duif die afkomstig is van Koelewijn/Selhorst
x Team Vollebregt (Winnaars van de ZLU Cup dit jaar bij de SNZH.)
Hij weet twee keer als getekende duif prijs te vliegen, en wel twee keer op Cahors.
Maar Sjors vergeet nog te noemen, de duif met het ringnummer 13-1168663. (Selhorst)
Deze duif is eerst , als derde getekende, zijn eerste duif van St Vincent, om daarna nog twee
keer als getekende duif prijs te vliegen. Dit doet hij dan op de vluchten Tarbes en Bergerac.
Wat moet het een genot zijn om zo een pak goede duiven onder de pannen te hebben.
Sjors en Sandra, van harte gefeliciteerd met het behalen van dit kampioenschap.
namens zowel het bestuur en alle deelnemers van het Samenspel van Noord- en ZuidHolland, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

SNZH fond kampioenschap ZLU. Vluchten.
1 Comb. Verweij - De Haan
2 Duo de Groot- Leijen
3 G. Rigter
4 W.L. van Nederpelt
5 N. Tetteroo

Mijdrecht
Egmond aan de Hoef
Amstelveen
Klaaswaal
Purmerend

Michel Verweij en Peter de Haan
De winnende liefhebbers Michel Verweij en Peter de
Haan. De vliegduiven zitten in Mijdrecht bij Michel
Verweij en de kwekers zitten bij de in Uithoorn
woonachtige Peter de Haan.
De mannen hebben door de jaren heen een mooi
palmares op de marathonvluchten opgebouwd. Tot en
met 2012 vloog Michel Verweij in combinatie met Jan
Castricum en toen die (in goed overleg) stopte, is Peter
de Haan uit Uithoorn de combinatie komen versterken.
Peters kolonie op zijn eigen erf in het naburige de Hoef
presteerde vooral goed op de ZLU-vluchten. Michel en Peter deden voor 2012 al aan
samenkweek met de beste duiven. De tuin in Mijdrecht heeft aan de achterkant een sloot
met daarachter een prachtig zicht over de weilanden in de omgeving en in de vliegrichting
vanwaar de duiven (moeten) komen. De vlieghokken staan zuidwestelijk gericht en is
verdeeld in 4 afdelingen.
Verzorgingssysteem, Beleving en Samenwerking
De duiven krijgen voer van Versele Laga. Daarnaast krijgen ze kuikenopfokkorrel, P40, extra
mais, ongezouten pinda’s, snoepzaad, witzaad, TOVO, eivoer en 10% gerst. Over het voer
krijgen ze eens per week Knoflook en Biergist. In het water zit met regelmaat Belgasol of
Oregano en na de vluchten elektrolyten.
De duiven worden geënt tegen paramixo, parathyfus en pokken, en krijgen een geelkuur
voor de vluchten en tijdens de vluchten BS. Ook roken ze de hokken uit met Koudijs. Verder
krijgen de duiven af te toe ornislijmcapusule.
De vrouw van Michel helpt de mannen met loslaten van de jongen en de duivinnen. Als het
nodig is (tijdens drukke dagen op Michels werk) helpt ze ook met verzorging van de duiven.
Met duivenvriend Fred Stet wordt samengewerkt. Zo zijn er drie van zijn beste duiven
geplaatst op het kweekhok om samen mee te kweken.
Verder is er in de loop van de tijd geruild met o.a. Mark van den Berg, Harry Kalter, Erwin v
Wijk, Arjan Beens, Rik Stevens en Fred Kramer.
Michel en Peter vinden het fantastisch om samen aan een goede stam duiven te werken en
om samen de marathonvluchten te beleven.
Namens zowel het bestuur en alle deelnemers van het Samenspel van Noord- en ZuidHolland, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

SNZH Super Prestige Kampioenschap ZLU. vluchten.
1 W.L. van Nederpelt
2 J. W. Schreurs
3 H.P. Verheij
4 M.A. Orgers
5 Duo de Groot- Leijen

Klaaswaal
Nieuw Vennep
Hendrik Ido Ambacht
Hekelingen
Egmond aan de Hoef

Wout van Nederpelt
Dit jaar moeten is deze titel gegaan Wout van Nederpelt uit
Klaaswaal. Wout kende een prachtig seizoen naast het
SNZH kampioenschap Super Prestige werd oa. gewonnen
de volgende titels; 1e Fondkampioen ZLU,
1e Superprestige ZLU, 5e Pyreneeencup ZLU, 1e Keizer zlu
vluchten Afd. 5, etc....
Op alle vluchten wordt ingekorfd, op dertien vluchten 89
duiven gespeeld waarvan er 41 prijs wisten te vliegen.
Voor de verzorging heeft Wout veel hulp van Joop Hitzerd.
Omdat Wout als vrachtwagenchauffeur al vroeg op pad
moet is dit een welkome versterking.
In de morgen ca 05:30 uur laat Wout de 52 weduwnaars los
en gaat hij naar zijn werk. Om 07:00 uur komt Joop die de
mannen er in roept en ze de nodige verzorging geeft om daarna de rest van de duiven te
verzorgen. Joop is dan de gehele morgen bezig geweest. In het seizoen gaan de
weduwnaars van 18:00 tot 19:00 uur naar buiten meestal doet Wout dit zelf maar mocht hij
niet op tijd thuis kunnen zijn dan wordt Joop gebeld en neemt hij ook deze taak op zich.
De duiven worden hier naar de vlucht toe opgevoerd en daarom worden ze in het seizoen
ieder in zijn bak gevoerd. Naarmate de vlucht nadert wordt het voer vetrijker. Vanaf drie
dagen voor de vlucht worden er enkel pinda’s per dag gegeven. Tijdens het seizoen wordt er
om de vier weken een geelkuurtje gegeven en indien nodig iets tegen de ornithose.
De weduwnaars gaan vanaf de eerste vlucht allemaal, indien het weer goed is, mee tot en
met de eerste dagfondvlucht. Al vanaf de eerste vlucht wordt er getoond, bij thuiskomst
mogen de echtelieden een uurtje bij elkaar blijven op de dagfond wat langer en bij
thuiskomst van een overnacht of ZLU vlucht mogen ze tot de andere middag bij elkaar
blijven in een gesloten bak.
De jaarlingen worden in principe twee maal op de fond gespeeld terwijl de oudere veelal drie
maal mee mogen. In de prijs vliegers zien we voornamelijk de lijnen van “The Master” soort
August Damen, de Messie lijn uit het oude soort van Pa van Nederpelt in samen kweek met
Arjo Jonas en de Beppie lijn soort Wim Muller.
Wout namens zowel het bestuur en alle deelnemers van het Samenspel van Noord- en ZuidHolland, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

Bonnen / jongen duiven verkoop van 10 SNZH vluchtwinnaars.
1e Agen SNZH, Wim en Ron van Winden
1e Cahors (ocht) SNZH, Bob Jansen
1e Bergerac SNZH, Piet Overkleeft
1e Cahors SNZH, Tim Hage
1e Pau SNZH, Comb. Hamstra Aldus
1e Agen (zlu) SNZH, Comb. Verweij de Haan
1e Barcelona SNZH, Kees Droog
1e Sint Vincent (zlu) SNZH, Albert van het Hoofd
1e Marseille SNZH, Harrie Hendriks
1e Perpignan SNZH, Piet Overkleeft
Voorbieden op TOPPIGEONS vervolgens tijdens de kampioenen huldiging bieden middels
het inschrijf systeem tot 21:00 uur
Feestmiddag/avond wordt georganiseerd op zaterdag 16 januari 2016,
iedereen is welkom zaal open 15:00 uur.
Aanvang programma 16:00 uur – 22:00 uur.
U komt toch ook!

De Meerhoeve
Boekhorsterweg 18
2374 BN Oud Ade
071 – 5018291
WWW.SNZH.NL

