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VNCC kampioenen 2022

C. & G. Koopman – Ermerveen

Onaangewezen Kampioen 2022





Voorwoord

Beste sportvrienden en vriendinnen,

Het vliegseizoen 2022 zit er weer op en de kampioen zijn bekend!

Als we terugblikken op het seizoen 2022 waren de meeste vluchten pittig voor 
onze duiven. De snelheid van de eerste duiven lag regelmatig rond de 60 km/p
uur.

Er werden i.v.m. de voorspelde weeromstandigheden wat aanpassingen 
gedaan in de losplaatsen en het tijdstip van lossen. In mijn ogen soms te 
begrijpen en soms niet nodig maar we zullen eraan moeten wennen. 
Persoonlijk vind ik het nog steeds discutabel dat we de duiven vroeg lossen als 
het warm is. De redenen neigen vaak meer naar persoonlijke voorkeur dan 
naar bewezen feiten. Zo wordt er verkondigd dat de ZLU-ochtendlossing 
zwaarder zouden zijn maar gaan „wij” ze vroeg lossen omdat het dan minder 
zwaar is??? Ook wordt er vaak aangevoerd dat we ze anders lossen op het 
heetst van de dag. Voor uw info: de duiven worden dan gelost tussen 11.00 en
13.00 uur, het warmste gedeelte van de dag ligt in de middag rond 15.00 uur a
16.00 uur. Nu weet ik dat het vaak gebeurt met de beste bedoelingen en dat 
„we” er ook allemaal een mening over hebben, het iedereen naar „z’n zin 
maken” maken is ook een utopie.

Toch is het van belang dat we proberen onze middaglossingen te behouden. Op
deze marathonvluchten zijn er gemiddeld nog altijd de meeste duiven mee die 
door een groot aantal melkers worden ingezet.

Helaas is de Sectie Marathon er niet meer en komen onze voorstellen binnen 
via de afdelingen. Op deze manier wordt er vaak gestemd over 
marathonbelangen door programmaspelers. Ondanks dit blijven wij ons best 
doen jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Ondanks de andere losplaatsen en twee vluchten die in de ochtend werden 
gelost zijn het toch weer veelal dezelfde liefhebbers die bij de kampioenen 
staan, groot respect van mijn kant. Proficiat!

Gemiddeld zijn deze mannen/vrouwen er altijd bij maar het mooie van onze 
hobby is dat er ook vluchtoverwinningen zijn behaald door liefhebbers met niet
altijd in het oog springende prestaties. Ook dit jaar heeft onze verslaggever 
Klaas Mulder daar weer mooie artikelen over geschreven. Ook het feit dat hij 
nu ook een kort interview heeft gemaakt van de nummers 2 en 3 is zeer goed 
ontvangen door onze leden.

Het melden van de duiven ging dit jaar goed. Een enkele liefhebber had op de 
eerste vlucht wat problemen doordat er een verouderde versie van het NPO-
ledenbestand was ingelezen, dit was gelukkig tijdens de vlucht al opgelost.

Ik wil u nog wel vragen de duiven te blijven melden, dit helpt erg mee om het 



juiste tijdstip van afslaan te bepalen, immers we vliegen vanaf dit seizoen 
volgens het 1:3 systeem.

Nieuw voor 2023 is dat we op de agenda van de najaarsvergadering een 
voorstel doen om van de oude poulebrief af te stappen en er een vernieuwde 
poulebrief voor terug te krijgen waarop u niet alle duiven meer hoeft over te 
schrijven. Bij deze bent U dan ook van harte uitgenodigd voor deze 
najaarsvergadering om mee te stemmen over dit voorstel van uw bestuur.

Rest mij mijn medebestuurders te bedanken voor de inzet dit seizoen en hoop 
jullie allen te mogen begroeten op de FEESTAVOND op 5 november in Enter.

Voorzitter VNCC:
Benno Kastelein

Extra prijs: Weekendje Vlieland
U verblijft in Hotel Zeezicht.

Als winnaar van het VNCC Grootmeester kampioenschap is Gerard 
Koopman de winnaar van deze fantastische extra prijs.

Zie ook de advertentie achterop dit kampioenenboekje.

Verwerkte reclame A30 Bergerac
Poules van 06290013 Dimar Kuipers waren niet goed verwerkt. Dit heeft alleen
invloed op de geldpoules. De bedragen staan achter zijn duiven in de uitslag en
in de tabel Prijsnummers per poule. Bij alle geldpoulewinnaars vanaf positie 57
zijn de bedragen hierop herberekend en aangepast.

Deze reclame is verwerkt in de definitieve uitslag, kampioenschappen, etc. U 
kunt de definitieve uitslag als altijd vinden op www.rcbd.nl en www.vncc.nl.



Feestavond VNCC – 5 november 2022 – 20:00u
Kaarten bij voorkeur bestellen per e-mail bij Theo Pots en Hans
Seelen. Bestelde kaarten kunnen niet worden afgezegd en moeten

worden betaald. Kaarten afgeven bij de ingang van de zaal.

Café De Kröl
André en Jolande ten Berge

Dorpstraat 158 – 7468 CT – Enter
Tel. 0547-383 173

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de feestmiddag te bezoeken,

neemt u dan contact op met Theo Pots.



Gerard Koopman opnieuw de beste liefhebber VNCC in 2022



Gerard Koopman en zijn team kampioen

onaangewezen VNCC 2022

In 2018 werd Gerard lid van de VNCC. Dit werd mogelijk door de uitbreiding 
van het VNCC-vlieggebied richting noorden. Men heeft het geweten, want na 5 
jaren kaapt Gerard nu drie keer de titel weg en is hij niet lager geweest dan 6e 
VNCC. Nu maak je wel vaker mee dat een bepaalde liefhebber met een hok vol
goede duiven zeer sterk speelt over een reeks van aantal jaren. Maar om in 5 
jaren de 2e, 1e, 6e, 1e en opnieuw de 1e te worden is een sterk staaltje. Dan 
moet je naast goede duiven, hokken en een goede begeleiding ook een 
bepaald systeem hebben, om de duiven steeds weer optimaal te laten 
renderen. Vandaar dat mijn interview met Gerard vooral ging over zijn 
systeem. Hieronder kunt u lezen hoe Gerard en zijn team het aanpakken.

Dubbel weduwschap

Als de winter ten einde loopt worden de duiven op weduwschap gezet. Dit 
heeft een praktische reden: het spelen op weduwschap geeft minder 
problemen dan op nest. Want dan kunnen de duiven niet altijd worden 
ingekorfd, denk aan het leggen van eieren of papjongen. De duiven worden 
wel aan elkaar gekoppeld, ze mogen zelf hun partner bepalen. Om ze 
geïnteresseerd te houden in elkaar mogen ze elke woensdag samen uitvliegen 
en een uurtje duif zijn. Hiermee voorkom je het aanlopen van de duivinnen 
onderling. Gerard heeft tijdens het vliegseizoen weinig last van leggende 
duivinnen.

Voeren van de duiven

Tot ongeveer 2 weken voor de eerste fondvlucht krijgen de duiven 50% All in 
One waaraan 25% gerst en 25% paddy wordt toegevoegd. Beiden hebben een 
zuiverende werking op het darmstelsel. Daarnaast geeft Gerard als 
voedingssupplementen Actief ijzer van Brockamp, een soort veenwater van 
Natur Moor (Duits product) waar hij mineralen overheen doet.
Zo nu en dan werkt Gerard met Bactolyt-Vet, hiervan is werking van probiotica 
voor duiven bewezen en wordt Proback 1000 van Brockamp gebruikt. Bij warm
weer geeft men de duiven ook vitamine C. Dit alles natuurlijk in beperkte mate
(1 á 2 keer per week); teveel werkt juist averechts.

Medicatie

In het voor- en najaar worden de duiven met een dode entstof behandeld 
tegen paratyfus, waarbij de mest door twee laboratoria wordt onderzocht: men
wil zeker zijn van de uitslag. De jonge duiven krijgen sinds de laatste twee jaar
een spuit met PMV/pokken/rota; dit gebeurt met een interval van 5 weken 
twee keer. Gerard is hier zeer tevreden over. Coli is geen echt probleem meer 
en het heeft een positief effect op de oude duiven. Zij vliegen meer series, dan
voorheen!



CHIONIS Asduif VNCC 2022



Verduisteren/bijlichten

De duiven worden een aantal weken, voordat de fondvluchten beginnen, 
verduisterd. Begin maart gaan de duiven 1 of 2 keer per week weer los, dit is 
een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden en de aanwezigheid van 
roofvogels. Eind maart en april wordt dit 2 keer per dag. Na de langste dag 
worden de duiven bijgelicht, totdat men heeft ingekorfd voor de laatste 
fondvlucht. Gerard is huiverig om jonge duiven te verduisteren. Hij denkt dat 
dit coli kan bevorderen en daar sta je niet op te wachten.

Spelen van de duiven

Door het systeem van totaal weduwschap zitten de duiven altijd goed om ze 
weer snel in te korven voor een vlucht. Normaliter worden de tweejarige en 
oudere duiven 3 keer gespeeld, soms als het programma en het weer het 
toelaten 4 keer. Duiven herstellen zeer snel van de vluchten, ze krijgen veel 
rust en de kans op besmettingen is klein. Met nestduiven moet je oppassen 
voor bijvoorbeeld het geel als ze jongen voeren, en het jagen kost ook veel 
energie. Dit alles was voor Gerard reden om te kiezen voor totaal weduwschap 
en niet voor het alom geroemde nestspel.
De duiven gaan met alle programmavluchten mee tot 2 weken voor de eerste 
fondvlucht. Daarnaast wordt 1 keer Hank toegevoegd. Zijn de fondvluchten 
begonnen dan worden de duiven alleen bij huis losgelaten, men gaat niet 
tussendoor nog weer africhten.
Duiven extra motiveren met allerlei trucjes wordt niet gedaan. Men denkt dat 
de duif op haar instinct vliegt om zo snel mogelijk weer terug op het hok te 
zijn.
Tijdens de vluchten worden de duiven niet medisch gecontroleerd: dat zijn 
zaken die moet je vooraf gedaan hebben. Is er een noodzaak om dit tijdens de
fondvluchten te moeten doen, dan is men min of meer al te laat om nog een 
goed seizoen te krijgen.
Gerard vliegt met ongeveer 40 oude duiven en 30 jaarlingen. De laatste groep 
wordt alleen ingekorfd voor de laatste fondvlucht. Prestaties zijn mooi, maar 
het is een voorbereiding op hun fondcarrière als oude duif. Ze moeten het 
aankunnen! Selectie op behaalde resultaten gebeurt vanaf het tweede 
levensjaar, zonder te zoeken naar allerlei er niet toe doende (verzonnen) 
oorzaken van dit falen. Jaarlijks wordt de vliegploeg aangevuld met ongeveer 
40% nieuwkomers.

Voeren

Men hanteert de vollebak methode, waarbij twee keer daags de duiven nieuw 
voer krijgen. Het oude voer wordt verwijderd. De mineralen worden elke week 
ververst. Gerard heeft speciale warmtehouders gemaakt om te voorkomen dat 
de mineralen vochtig worden.

De topper

Dit jaar heeft Gerard weer een topper onder de pannen, namelijk Chionis (20-
1080956). Deze doffer vloog dit jaar 3 keer prijs. Op Limoges werd hij 213e 
van 1670 duiven, Ruffec 5e van 2868 duiven en op Agen 7e van 1176 duiven. 
De doffer werd 1e Asduif marathon VNCC en NU 2022.
Zijn vader is Evaristos. Deze vloog op Dax kop en bij controle van de duif vloog





de doffer weer fris en fruitig rond en wilde niet landen. Voor Gerard was dit een
aanwijzing om Evaristos op de kweek te zetten, mede omdat zijn moeder 
Leonidas is.
De moeder van Chionis is de Peiren 671, zij werd aangekocht bij Noël Peiren. 
Met duiven van deze liefhebber is Gerard zeer goed geslaagd. Chionis is 75% 
Peiren en 25% Red Bullens x Hermans-Hoekstra. De plannen zijn om hem 
volgend jaar weer te spelen, ondanks de risico’s hem te kunnen verliezen.

Nog een wens

Gerard zou het toejuichen als Orange weer wordt opgenomen in het 
vliegprogramma, ondanks het feit dat aankomsten op de dag van lossing voor 
het noorden bijna onmogelijk worden, gezien de afstand en 
vliegomstandigheden. Duiven moeten door het Rhônedal, waar de wind recht 
op de neus van de duiven staat, maar dit maakt de uitdaging en prestatie 
alleen maar groter. Gerard staat hier volgens mij niet alleen in, hopelijk staat 
dit station volgend jaar weer op het programma, wie weet.

Klaas Mulder (klaas.bb56@kpnmail.nl)





Limoges 03-06-2022

Wedvluchtwinnaar J. Willems – Nijverdal

Aantal duiven 2300
Aantal deelnemers 222

Hoofdprijswinnaars
LED TV/Laptop/Tablet Bart Gaasbeek Beilen
Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 J. Willems Nijverdal
Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 H. Sabel Hengelo
Juw./dinerbon t.w.v. € 125,00 Dimar Kuipers Glanerbrug
Vleesmand t.w.v. € 115,00 H. Zwiers Den Ham
Half varken t.w.v. € 90,00 H. Radstaak Gaanderen
Vleesmand t.w.v. € 70,00 Wiersma & Zoon Sibculo
Serie Levensm. t.w.v. € 70,00 H. Zwiers Den Ham

Troostprijzen
1 zak duivenvoer Evers, Wim & Michel Didam
1 zak duivenvoer H. Zwiers Den Ham
1 zak duivenvoer H. Zwiers Den Ham
1 zak duivenvoer Jan Rolleman Rijssen
1 zak duivenvoer R. Niks en Dochter Westerhaar-Vr.v.w









Ruffec 01-07-2022

Wedvluchtwinnaar W. Strijbosch – Didam

Aantal duiven 2619
Aantal deelnemers 233

Hoofdprijswinnaars
LED TV/Laptop/Tablet M. Meyer Glane
Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 A. Jaggoe Enschede
Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 Gebr. Spekking Terborg
Juw./dinerbon t.w.v. € 125,00 Heezen-Goossens Beltrum
Vleesmand t.w.v. € 115,00 W. Strijbosch Didam
Half varken t.w.v. € 90,00 L. Bruinenberg sr. Glanerbrug
Vleesmand t.w.v. € 70,00 J. Meijer en Zoon Hengelo (Gld)
Serie Levensm. t.w.v. € 70,00 A. Jaggoe Enschede

Troostprijzen
1 zak duivenvoer Dimar Kuipers Glanerbrug
1 zak duivenvoer Goorhuis-Vunderink Borne
1 zak duivenvoer Evers, Wim & Michel Doetinchem
1 zak duivenvoer Comb. Niks Westerhaar
1 zak duivenvoer C. Betzold Almelo





Bressols 08-07-2022

Wedvluchtwinnaar Robin Bakhuis – Westerhaar-Vr.v.w

Aantal duiven 1493
Aantal deelnemers 184

Hoofdprijswinnaars
LED TV/Laptop/Tablet Robin Bakhuis Westerhaar-Vr.v.w
Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 Coen Brugman Luttelgeest
Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 B. Kastelein Hengelo
Juw./dinerbon t.w.v. € 125,00 Gebr. Spekking Terborg
Vleesmand t.w.v. € 115,00 W.B.G. Besselink Ulft
Half varken t.w.v. € 90,00 Coen Brugman Luttelgeest
Vleesmand t.w.v. € 70,00 Evers, Wim & Michel Doetinchem
Serie Levensm. t.w.v. € 70,00 M. & S. Willemsen Doetinchem

Troostprijzen
1 zak duivenvoer J. Willems Nijverdal
1 zak duivenvoer J. Willems Nijverdal
1 zak duivenvoer Wiersma & Zoon Sibculo
1 zak duivenvoer J.H. Ekkel Westerhaar
1 zak duivenvoer M. & S. Willemsen Doetinchem





Agen (Boé) 22-07-2022

Wedvluchtwinnaar J. Meijer en Zoon – Hengelo (Gld)

Aantal duiven 1177
Aantal deelnemers 152

Hoofdprijswinnaars
LED TV/Laptop/Tablet J.H. Ekkel Westerhaar
Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 A. Rave Aalten
Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 B. Kastelein Hengelo
Juw./dinerbon t.w.v. € 125,00 J. Dekkers Nijverdal
Vleesmand t.w.v. € 115,00 J. Meijer en Zoon Hengelo (Gld)
Half varken t.w.v. € 90,00 Rick te Morsche Almelo
Vleesmand t.w.v. € 70,00 C. & G. Koopman Ermerveen
Serie Levensm. t.w.v. € 70,00 J. Meijer en Zoon Hengelo (Gld)

Troostprijzen
1 zak duivenvoer J.H. Ekkel Westerhaar
1 zak duivenvoer W. Weerink Wierden
1 zak duivenvoer H.B. Wegh Lochem
1 zak duivenvoer Cees Nijdeken Rijssen
1 zak duivenvoer B. Kastelein Hengelo







Onaangewezen Kampioenen 2022

1e C. & G. Koopman Ermerveen 5785,2
2e H. Zwiers Den Ham 5626,0
3e Robin Bakhuis Westerhaar-Vr.v.Wijk 5578,9
4e Coen Brugman Luttelgeest 5517,1
5e J. Willems Nijverdal 5463,4
6e Amanuel Öz Hengelo 5336,8
7e J. Dekkers Nijverdal 5328,7
8e G.A. Tiemes Didam 5321,0
9e R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenv. 5292,7
10e Comb. Niks Westerhaar 5282,4
11e H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 5245,9
12e Team Polman Beek 5237,8
13e Gebr. Spekking Terborg 5190,6
14e Evers, Wim & Michel Didam 5166,1
15e B. Kastelein Hengelo 5129,4
16e Johan Jansen Punthorst 5088,2
17e J.H. Ekkel Westerhaar 5080,2
18e H. Radstaak Gaanderen 5055,4
19e Herman Brinkman Tuk 5016,4
20e K. Mooiweer Emmen 4988,9
21e Ton van Dusschoten Hardenberg 4983,4
22e Dimar Kuipers Glanerbrug 4907,3
23e H. Sabel Hengelo 4812,7
24e J. Visser Enschede 4774,7
25e W. Weerink Wierden 4766,2

Aangewezen Kampioenen 2022

1e J. Willems Nijverdal 5535,4
2e H. Zwiers Den Ham 4791,7
3e H. Radstaak Gaanderen 4681,5
4e G.A. Tiemes Didam 4658,0
5e J. Dekkers Nijverdal 4639,7
6e J.H. Ekkel Westerhaar 4579,0
7e K. Mooiweer Emmen 4535,8
8e Robin Bakhuis Westerhaar-Vr.v.Wijk 4479,2
9e Team Polman Beek 4378,4
10e Goorhuis-Vunderink Borne 4359,1



Asduif 2022

1e C. & G. Koopman Ermerveen 20-1080956 2801,9
2e Coen Brugman Luttelgeest 19-4205113 2797,2
3e Coen Brugman Luttelgeest 19-4205194 2767,7
4e J. Willems Nijverdal 17-1732764 2729,6
5e H. Zwiers Den Ham 20-1191415 2700,7
6e C. & G. Koopman Ermerveen 20-4753984 2648,5
7e C. & G. Koopman Ermerveen 19-1244688 2639,6
8e Team Kwekkeboom Enschede 20-1155390 2620,5
9e Ton van Dusschoten Hardenberg 16-4784669 2598,9
10e Cees Nijdeken Rijssen 18-1477064 2593,1

Grootmeester 2022

1e C. & G. Koopman Ermerveen 399,8
2e H. Zwiers Den Ham 354,1
3e Coen Brugman Luttelgeest 347,5
4e B. Kastelein Hengelo 345,0
5e G.A. Tiemes Didam 333,2
6e Comb. Niks Westerhaar 305,9
6e Robin Bakhuis Westerhaar-Vr.v.Wijk 305,9
8e R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 300,5
9e J.G. Wiering Veenhuizen 296,8
10e Evers, Wim & Michel Didam 296,4

Wedvluchtwinnaars 2022

03-06 Limoges J. Willems Nijverdal 19-1328824
17-06 Bergerac (Lib.) Jelle Jellema Nijverdal 20-1165795
01-07 Ruffec W. Strijbosch Didam 15-1436429
08-07 Bressols Robin Bakhuis Westerhaar-Vr.v.w 19-1352970
22-07 Agen (Boé) J. Meijer en Zoon Hengelo 19-1436224
29-07 Bergerac (Mon.) K. Mooiweer Emmen 21-4775903



2e Onaangewezen Kampioen
H. Zwiers – Den Ham

3e Onaangewezen Kampioen
Robin Bakhuis – Westerhaar-Vr.v.Wijk

4e Onaangewezen Kampioen
Coen Brugman – Luttelgeest



5e Onaangewezen Kampioen
J. Willems – Nijverdal

6e Onaangewezen Kampioen
Amanuel Öz  – Hengelo

7e Onaangewezen Kampioen
J. Dekkers – Nijverdal



8e Onaangewezen Kampioen
G.A. Tiemes – Didam

9e Onaangewezen Kampioen
R. Niks en Dochter – Westerhaar-Vriezenveen

10e Onaangewezen Kampioen
Comb. Niks - Westerhaar



Geschonken bonnen voor de internetverkoop

Ook dit jaar organiseren we als VNCC wederom een online bonnen- 
duivenverkoop van onze kampioenen- en vluchtwinnaars,  dit om de 

kosten van de naturaprijzen,

de jaarlijkse feestmiddag en het per post versturen van de uitslagen incl. 

reportage,  en de infoboekjes te garanderen.

De verkoop zal dit jaar georganiseerd worden via Pigeoncom.com en zal 
rond 25 oktober online gaan.

Op het tijdstip van versturen van het Kampioenenboekje 2022 hadden we 

als bestuur de verkooplijst nog niet compleet.

Op korte termijn zullen we jullie informeren over de bonnen- duiven die 

verkocht gaan worden.

We wensen de kopers alvast veel dank voor het beschikbaar stellen van 
een bon- of duif.



1e Aangewezen Kampioen
J. Willems – Nijverdal

2e Aangewezen Kampioen
H. Zwiers – Den Ham

3e Aangewezen Kampioen
H. Radstaak – Gaanderen



4e Aangewezen Kampioen
G.A. Tiemes – Didam

5e Aangewezen Kampioen
J. Dekkers – Nijverdal



1e VNCC Grootmeester
C. & G. Koopman – Ermerveen

2e VNCC Grootmeester
H. Zwiers – Den Ham

3e VNCC Grootmeester
Coen Brugman – Luttelgeest



4e VNCC Grootmeester
B. Kastelein – Hengelo

5e VNCC Grootmeester
G.A. Tiemes – Didam





UITNODIGING

Najaarsledenvergadering 08-11-2022

De najaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 8 november 2022 in 
zaal De Kröl te Enter. Aanvang 20:00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen bestuur: Poulebrief 2023

3. Ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: John Bosman en Hans Seelen.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot 1 november 

2022 bij de secretaris Hans Seelen.

5. Bespreking vliegprogramma 2023

6. Vaststellen data 2023:

Voorjaarsledenvergadering dinsdag 04-04-2023

Feestmiddag zaterdag 04-11-2023

Najaarsledenvergadering dinsdag 07-11-2023

7. Rondvraag

8. Sluiting

Voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingediend tot 1 november 
2022 bij de secretaris.

Namens het bestuur,

Hans Seelen secretaris






