Op deze vlucht van 1056 km voor hem,
had hij 7 duiven mee. Gerben zijn bovenste twee waren bewezen goede duiven
en de andere vijf waren van 2013. 'Helaas
zat mijn tweede aangewezen net na de
prijzen in Sector 4.' gaf de winnaar aan . Hij
ging verder over zijn getekenden: 'Ik had
de gehamerde doffer als 1e getekende,
omdat hij echte vorm toonde door zijn
doen en laten tijdens de training. Ook
omdat het een van mijn besten is stond hij
boven aan de lijst.
Hij draagt de rin g met nummer NL 114231939. Als jaarling ging hij al eens naar
Cahors om de route te verkennen. Drie
jaar en 9 overnachtvluchten later, waarop
hij alle 9 prijs vloog, schrijft deze doffer
Cahors op zijn naam. Met de gouden
plak om zijn nek kwam hij thuis. Gerben
vertelde over hem : 'Deze duif vliegt op
alle standen wel prijs. Van 100 tot over de
1000 Km . Op deze vlucht is hij ingekorfd
op een jong van 3 dagen.' De winnende
duif is een doffer van 2011 en is zware inteelt op de wereld beroemde "Sarina" van
de Gebr. Hagens deze komen via duivenvriend Gijs Verweij uit Alphen aan de Rijn .
De vader is een volle broer van de vader
van de moeder. Gerben ging verder over
het kweekcentrum Friesland wat hij heeft
samen met Simon Kuipers: 'Alle duiven op

34 1 HET SPOOR DER KAMPIOENEN

het vlieghok komen van ons kweekcen trum. In de winter zijn er ongeveer een
70 vliegduiven inclusief jongen.' Gerben
maakt zich niet zo druk over voer: 'Ze krijgen twee keer per dag zat voer Koopman
All-in -one. Daarnaast krijgen mijn du iven
2 soorten snoepzaad piksteen pikkoek,
pinda's, tovo en bak-allerhande.'
Hij zal het weten want hij heeft al lange tijd
duiven: 'vanaf mijn jeugd toen ik een jaar
of 10 was, ben ik al begonnen met sierduiven. Mijn zuster verhuisde naar een ander
adres naast een postduiven liefhebber.
Vanaf dat moment ben ik bevangen met
het duivenvirus. Op mijn 14e lid geworden
van de P.V. Vice-Versa te Drachten waar ik
nog steeds met veel plezier lid van ben.
Sinds 1989 samen met Simon Kuipers
begonnen met samenkweek. Eerst programma duiven met als resultaat mooie
overwinningen op de dagfond vluchten.
In 1995 verhuist naar mijn huidige adres in
Boelens laan en toen opnieuw begonnen
met alleen overnachtduiven.
In hetjaar 2000 heb ik samen met Simon
kweekcentrum Friesland opgericht. Alles
op de meerdaagse fond . Duiven gehaald
bij topspelers zoals Jelle Jellema, Noël
Peiren, Carteus, Norman, Cor van der
Ploeg en vele andere.' De prestaties

waren er ook naar want zo won Gerben
de laatste 10 jaar: 3e NPO Ruffec 2005, 2e
NPO Périgueux 2006, 6e Nat. Bergerac
2007, 10e NPO Limoges 2013, 10e St-Vin cent NU 2014 en dan nu 1e Nat. Sector
4 Cahors. Het vlieghok waar dit allemaal
op gebeurde bestaat uit 4 afdelingen: 3
voor de oude duiven en 1 voor de jongen.
De afdelingen voor de oude duiven zijn
voorzien van broedbakken. Omdat ik ze
bijna het hele jaar bij elkaar heb is een
du ivinnen hok niet nodig . Daarnaast staat
ook het kweekhok van Kweekcentrum
Friesland bij mij op het erf. Dit hok bestaat
uit 6 afdelingen en zitten de rassen zoveel
mogelijk gescheiden.
Als laatste boodschap liet Gerben weten:
'Afgunst daar kan ik niet tegen. Laat ieder
in hun waarde. Duivensport bestaat uit
zoveel facetten dat het onmogelijk is om
alles goed te beheersen. Daarom zoekt
iedereen zijn eigen systeem en discipline.
Dat maakt de duivensport zo mooi. Je
bepaalt zelf hoe je het doet.'
Top 10 Sector 4 met 1487 duiven:
1. G. van der Loon, Boelenslaan. 2. R.
Leusink, Engwierum. 3. Comb. Huls &
Zuidema, Sellingerbeetse. 4. A. Heidstra,
Rottevalle. 5. Klaas Buwalda, Sint Jacobiparochie. 6. G. van der Schaaf, Emmen. 7
Bert Meijer, Klazienaveen. 8. N. de Fouw,
Bant. 9. J. de Jong, Holwerd. 10. F. van
der Brug, Houtigehage.
Wytse Mantel

