
Ervaringen 
Aanvankelijk werden in de postduivensport jonge 
duiven niet gespeeld op wedvluchten. Er wa ren 
wel vluchten voor jonge duiven, maar die waren 
enkel bedoeld als opleervluchten. Iedereen is het 
er wel over eens dat jonge duiven in hun geboor
tejaar afgericht moeten worden. Ze moeten de 
omstandigheden waarin ze bij de wedvluchten 
komen te verkeren nog leren kennen. Er zijn na
melijk best een aantal omstandigheden bij die een 
duif "van nature" waarschijnlijk niet erg prettig 
vindt om mee te maken en daarom nogal schrik 
kunnen aanjagen en stress opwekken. Postdui
ven zijn wel een beetje o p tamheid geselecteerd, 
maar staan toch nog heel dicht in de buurt van 
hun in het wild levende soortgenoten. Er zijn dus 
nog veel dingen die vanuit hun natuurlijke leef
wijze niet direct bij hen passen. Zoals worden 
vastgepakt, in een mand opgesloten zitten, in een 
auto door elkaar gerammeld worden, enzovoort. 
Uit biologisch onderzoek weten we ook dat angst 
en stress het normaal functioneren van allerlei 
biologische functies bij mens en dier kan belem
meren, of zelfs totaal blokkeren' Dat is vanuit 
overlevingskansen in de natuur heel erg begrijpe-
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lijk, omdat wegkomen uit bedreigende situaties 
boven alles moet gaan. Zo weten we dat in nood
situaties een al op gang zijnd geboorteproces 
uren en soms dagenlang wordt stopgezet omdat 
alle processen en alle energie worden ingezet om 
te ontkomen aan de bedreigende situatie. Een 
duif in angst zal daardoor zijn thuiskeer vermo
gens niet goed kunnen inzetten, en loopt dus 
kans om te verdwalen. 
Ook het "zoeken naar het thuishok" zelf kan 
angst en stress opwekken wanneer de atmosferi
sche omstandigheden bijvoorbeeld zodanig zijn 
dat het mechanisme om het bok terug te kunnen 
vinden erdoor verstoord wordt. Een jonge duif 
moet dus verschillende soorten e1varing opdoen 
om deze te leren kennen en beheersen. Hoe meer 
angst opleverende situaties tegelijk worden e1va
ren hoe groter de kans dat er iets mis gaat. 
In het algemeen geldt ook dat hoe jonger dieren 
met ie ts nieuws in aanraking komen, hoe minder 
angst en schrik nieuwe omstandigheden inboeze
men. Elvaren duivenhouders kennen dat soort 
verschijnselen maar al te goed uit ervaringen bij 
het uitwennen van de piepers vanuit het hok. 
Doe je dat te laat dan is de kans dat ze door schrik 
verloren gaan maar al te groot. Aanvankelijke 
schrik gaat ook verdwijnen wanneer de dieren 
vaker in dezelfde omstandigheden worden ge
bracht en daardoor in de gaten krijgen dat het op 
een gegeven moment weer voorbi j is zonder dat 
ze er iets schadelijks aan over gehouden hebben. 
Maar ook hier moeten we voorzichtig zijn , want 
ook te jong is weer niet goed. Ze moeten de om
standigheden waarin we ze brengen ook aankun
nen, ze moeten voor hen beheersbaar zijn. Als 
piepers zelf nog niet in de spoetnik of op de klep 
kunnen vliegen, kunnen ze nog niet naar buiten 
zonder dat er goed op ze gelet wordt. Want belan
den ze daarbij op de grond buiten het hok dan 
kunnen ze de ingang niet meer bereiken. One1va
ren duivenhouders bijvoorbeeld willen zo ook 
hun jonge duiven nog wel eens te vroeg weg
brengen; ze piepen nog, hebben nog amper de 
gelegenheid gehad om bij het hok rond te vliegen 
om daarin ervaring op te doen en dan worden ze 
al een eindje weggebracht. De mand wordt open
gezet, maar clan blijken ze er helemaal niet uit te 
willen vliegen . Worden ze er uitgejaagd clan blij
ven ze verwezen op de grond zitten. Het is dus 
nodig dat een dier zover volgroeid is, of al zoveel 
e1varing heeft, dat het de hem opgelegde omstan
digheid of taak ook echt aan kan. 

Op leren 
Het gaat bij opteren niet alleen om het ontwikke
len van het thuiskee1vermogen. Dat hebben ze 
meestal wel als ze er oud genoeg voor zijn. Het 
belangrijkste is dat de omstandigheden waarin ze 
komen te verkeren hen geen vrees meer inboeze
men en dat ze die goed aankunnen. Veel ervaring 
geven en stapsgew ijs in nieuwe situaties brengen 
lijkt hier van nut. Daarna mee laten doen aan 
wedvluchten kan daarop een leerzame aanvulling 
zijn, mits ook hierbij uiterste zorgvuldigheid 
wordt betracht, zowel voor wat betreft het ver
voer, de afstand en het weer. De liefhebber zelf 
heeft ook hier de eerste verantwoordelijk.heid! 

Hoe gaat dat opleren nou tegenwoor
dig in de praktijk? 
Een enkele liefh ebber doet dit, net als vroeger, 
nog helemaal zelf. Maar de meesten doen dit door 
hun jongen op de wedvluchten te spelen. Vooraf
gaand hieraan brengen ze hun jongen nog wel 1 

of 2 keren een eindje weg, maar daar blijft het 
vaak bij. Beter wordt het al als ze ook nog een 
keer met de vereniging of de kring worden afge
richt, om de 
grotere aantal- rt1••"
len mee te ma
ken. Tijdens 
deze africhtin
gen worden het 
weer en de ge
zondheidstoe
stand van de 
jongen meestal 
nog wel nauw
lettend in de ga
ten gehouden. 
Bij ook maar de 
geringste twijfel 
aan gezondheid 
of de weersom
standigheden 
worden de dui
ven thuisgehouden, want "het moet" immers nog 
niet. Tot zover voorzichtigheid alom dus. En te
recht! 
Maar, dan komt de eerste wedvlucht. Op een en
kele uitzondering na is iedereen present, want ze 
moeten mee . Naar gezondheid of weersomstan
digheid wordt dan vaak niet meer gekeken. De 
volgende week immers "is het nog verder! " Bo
vendien is de kans op een jonge duivenkam
pióenscha p meteen verkeken als je niet meedoet. 
Enkele liefhebbers, meestal fondmannen, starten 
op de 2e toer, als die er al is. Maar ook dan moe
ten ze, hoe dan ook, op de eerste vlucht mee. Fei-
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telijk worden cle jongen zo met een minimum aan 
ervaring "in het diepe gegooid". Het is dan ook 
niet vreemd dat op de eerste wedvluchten de ver
liezen vaak groot zijn. Na enkele weken zijn de 
duiven met een onvoldoende conditie of gezond
heid , en met het minste geluk, achtergebleven. 
De overgebleven duiven hebben meer e1varing 
gekregen, waardoor ze ook onder minder goede 
weersomstandigheden beter hun weg naar huis 
kunnen vinden. 

Opstapmogelijkheden 
Wanneer je het bovenstaande leest dan zou je 
gaan denken dat we met zijn allen dom bezig zijn. 
Dat kun je echter niet zo maar zo stellen, want er 
zijn veel liefhebbers, misschien wel de meeste, 
die ook op de wedvluchten hun jongen uitermate 
voorzichtig spelen en ze vooraf en tussendoor 
voldoende blijven opleren. Die ook hun jongen 
alleen inmanden bij voldoende conditie . Het pro
bleem zit hem echter in de opzet van de huidige 
jonge duivenprogramma's. Die geven voor de 
liefhebber van wedvluchten met jonge duiven te 
weinig speelruimte om de nodige voorzichtigheid 

te betrachten 
zonder uitge
schakeld te 
worden voor 
een kampioen
schap in deze 
categorie, of 
zelfs voor een 
Generaal Kam
pioenschap. 
Jonge duiven
programma's 
kennen maar 
één of hooguit 
twee opstap
mogelijkheden, 
nl. de start van 
de eerste toer 
en indien aan

wezig, een tweede toer. Voor wie een kampioen
schap niet zo zwaar telt en wie ook nog in de 
"voo1vlucht" woont kan meestal nog wel een 
week of soms wel twee weken wachten, maar de 
"ove1vlucbt" moet er vanaf het begin bij zijn, an
ders wordt de afstand al te groot. Veel beter zou 
het zijn als we konden afwachten tot het weer en 
de jonge duiven beide goed zijn. Dit vereist ech
ter een heel ander programma dan dat we ge
wend zijn. Een goed programma zou dus veel 
start mogelijkheden moeten hebben over een lan
gere periode . Zo'n programma zou er als volgt uit 
kunnen zien. >> 



DATUM AFSTAND 
12 juni IOOkm 
19 juni 200 km 
26 juni 300km 
03juli IOOkm 
10 juli 200km 
17 juli 300km 
24 juli 400km 
31 juli IOOkm 

DATUM AFSTAND 
07 augustus 200 km + 500 km 
14 augustus 300km 
21 augustus 100 km+ Orléans 
28 augustus 200km 
04 september 300km 
11 september IOOkm 
18 september 200km 
25 september 300km 

De voorgestelde afstanden zijn gemiddelde af
standen voor de wedvluchten. De voorvlucht zal 
dus iets kortere afstanden hebben en de over
vlucht wat langere afstanden. 

De meeste hier voorgestelde jonge duivenvluch
ten hebben dus een wat kortere afstand in verge
lijking met de huidige programma's, maar wij 
denken dat de ervaringen met inkorven , vervoer 
en lossing voor jonge duiven veel belangrijker 
zijn clan ervaring met grotere afstanden. Deze op
zet van de jonge duivenvluchten heeft in onze 
ogen nog veel meer voordelen. Om het risico van 
grote verliezen op één vlucht te spreiden kun je 
de jongen in twee groepen spelen en liefhebbers 
met schoolgaande kinderen kunnen gemakkelij
ker tijdens het seizoen op vakantie . Daarnaast 
kunnen achterblijvers of duiven die gewond zijn 
thuis gekomen weer gemakkelijk ingespeeld wor
den. Maar hoe moeten we nu de kampioenschap
pen vervliegen' In ieder geval niet over alle of van 
tevoren aangewezen vluchten (misschien met uit
zondering van de drie fondvluchten). Op die ma
nier voelen veel liefhebbers zich toch weer ge
dwongen om mee te doen. En dat is nu juist niet 
de bedoeling. Alleen inkorven wanneer het weer 
en de duiven, of een gedeelte daarvan, goed zijn. 
Voor het kampioenschap zouden bijvoorbeeld de 
6 beste vluchten van een liefhebber kunnen tel
len. Zo blijft het ook nog tot het einde toe span
nend! 

Mening 
Waarom heet dit artikel nu "Discussiestuk", zult u 
zich misschien nog steeds afvragen. Nu, dat is 
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omdat wij ook graag uw mening hierover w illen 
weten. \l\fij nodigen u uit om uw mening hierover 
op papier te zetten en aan ons toe te sturen. Dit 
kan de mening van u als individuele liefhebber 
zi jn, maar ook de mening van een gehele vereni
ging. Een soort "melken" op papier dus. In een 
volgend artikel zullen wij hier clan op terug ko
men. En het kan natuurlijk ook zijn dat iemand 
een veel beter idee heeft. Dat zullen wij clan ook 
naar voren brengen. U kunt uw mening sturen 
aan de secretaris van de WOWD p/a Claylaan 6, 
343 lEA, Nieuwegein. Afhankelijk van de argu
menten die naar voren gebracht worden zal een 
advies aan het NPO-bestuur worden gestuurd, 
waarin gevraagd wordt een voorstel m.b.t. een 
andere opzet van de jonge duiven vluchten in te 
dienen op een Algemene Ledenvergadering. De 
bedoeling is om tot een voorstel jonge duivenpro
gramma te komen dat meer gelegenheid biedt om 
op te stappen, waardoor de individuele liefheb
ber beter kan beslissen wanneer het voor zijn of 
haar jonge duiven de beste tijd is om ingevlogen 
te worden. 

Koos Gaiser - jan Hooimeijer - Geert van 0011111.erssen -
Cbris Reizeuoo11 - Hans van der Sluis - Leo van der Wétcm 

Wereldkampioenschap 

JJ11 ce ~{Ju;([}) 
Op uitnodiging van het FCI zal Ne
derland deelnemen aan de Wereld
kampioenschaprace te Mexico. Alle 
aangesloten landen mogen met maxi
maal 25 duiven deelnemen. De dui
ven gaan half juni naar Mexico en 
de vlucht wordt gehouden op 4 de
cember 1999. De Nationaal kampioe
nen 1998 1 tot en met 5 Vitesse, Mid
fond, Eendaagse Fond, Meerdaagse 
Fond en Jonge duiven zijn hiervoor 
uitgenodigd . 

Van onze volgende leden gaat een 
duif naar Mexico: 
A. Verhuist en Zoon, ]. van Dijken, H. en E. 
Wullings, ]. van Eck, H. Hilbers, C. v/d Poel, 
Comb. van Vlekkert, K. van Koppen, H. Broe
ders, ]. Kanis, P. Bruinenberg, K. Heide, T. 
Haklander,]. Pronk, Comb. van Dongen en de 
Bruyn, ]. Heuts en Zoon, ]. van Eekeren, W. 
de Bruijn, E, Hoogland , G. Lindelauf en Zoon 
en T. van Beek. 

Op 10 juli aanstaande wordt het we
reldkampioenschap voor jeugdleden ge
houden in Portugal Om het jeugdbeleid 
te stimuleren heeft de NPO toestemming 
verleend om aan deze vlucht ook vanuit 
Nederland deel te nemen. 

NEDERU\NDSE "tz 
POSTDUIVEN HOUDERS 

ORGANISATIE 

Rianne Vos, Geanne Dam.en, Daniëlle van Leeuwen, 
jan Timmermans, Pauhnejoosten, J\!Iark van Steenoven. 
en jaspe1· van Bugt doen de Poituga!-duiven uitgeleide. 

Witte Molen 
Jl @w r&@Jw (fJ(fJ ~ @wd/,@w 

Op het moment dat jullie dit lezen is er al één 
Witte Molen Jeugdweekend achter de rug, na
melijk dat van de vitesse. Maar niet getreurd 
voor degenen die daar niet aan mee hebben ge
daan. Er komen er nog twee. Het Witte Molen 
Jeugdweekend met de jonge duiven vindt plaats 
op 17 of 18 juli a.s. en dat van de natoer op 28 
en 29 augustus 1999. 

Wat moet dus ieder ZELFSTANDIG jeugdlid in 
Nederland doen' In ieder geval de bovenge
noemde weekenden in zijn/ haar agenda note
ren en clan aan de volgende voorwaarden ge
hoor geven: 
a) Stuur binnen 5 weken na de datum van de 

Witte Molen-vlucht je (kopie van de) vereni
gingsuitslag naar de heer Wil! Calis , Vondel
laan 53, 1401 RX Bussum. 

b) Voor berekening en publicatie komt de 
éérstgeklokte duif van de éérste 10 duiven 
van de inkorfstaat in aanmerking. 
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Hoewel internationaal de leeftijd op 25 jaar is ge
steld, heeft Nederland om praktische redenen de 
jeugdkampioenen 1998 gevraagd een duif voor de 
werelclkampioenschapsrace ter beschikking te stel
len. En zoals we van onze jeugd gewend zijn re
ageerden zij ook nu weer zeer enthousiast. Inmid
dels vliegen daarom de volgende 19 Nederlandse 
duiven van onze jeugclleclen in Port:Ugal rond: 'Miss 
Portugal' van Jeroen van Vugt, ' Magie Pilot' van 
Maurice Verbart, 'Fortuna' van Swen en Timo Vran
ken, 'Apollo' van René Dalmolen, 'Gerrit' van Koen 
ten Thy, 'Sktipper' van jan Postma, 'Do' van Jan Tim
mermans, 'Daniëlle' van Dennis Kroes, 'Swift' van 
Rianne Vos, 'Blue Eagle' van Frank Jacobs, 'de Jager' 
van Eelco op 't hof, 'Star' van Pauline ]oosten , 'Jar
clel' van GeITit Heuvelman, 'Pimpernel ' van Geert] an 
v/d Linden , 'Del Piero' van Wilfred Bolk, 'Globetrot
ter' van Hessel de Vries, 'Speedy' van Geanne Da
men, 'Skippy' van Daniëlle en Alexandra van Leeu
wen en 'Majesp' van Mark van Steenoven enjesper 
van Vugt. Portugal heeft beloofd ons op de hoogte 
te houden van deze ontwil<l<elingen. 

Ben 1Verink 

c) De berekening van de coëfficiënt is: (vereni
gingsprijs x lOO):aantal ingekorfde duiven. 
Uiteraard is de deelnemer met de laagste 
coëfficiënt de w innaar. 

cl) Deelname is mogelijk voor alle zelfstandig 
spelende jeugdleclen. 

e) Deelnemende jeugclleclen mogen op 1 okto
ber 1998 de leeftijd van 19 jaar nog NIET 
hebben bereikt. 

Geef op je verenigingsuitslag de voor bereke
ning in aanmerking komende duif aan door die 
bijvoorbeeld te onderstrepen. Zet op de uitslag 
ook je naam en voornaam, adres, woonplaats, 
geboortedatum en NPO-liclnummer. Als je je 
naam in alle Nederlandse duivenbladen wilt 
zien staan en misschien zelfs de laatste zaterdag 
van november op het podium wilt komen om 
een mooie prijs in ontvangst te nemen , doe dan 
mee met de Witte Molen]eugdcompetitiel 

Com missie jeugd- en Beginnerszaken NPO 


