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Ook in 2004 was het voor
Wim & Maurice van der Kruk, Tiel

weer van dik hout zaagt men planken
Een van de meest spraakmakende kolo-
nies van Tiel in, pak weg, de laatste 10 ja-
ren, is gevestigd in de Papesteeg te Tiel
en behoort toe aan de combinatie v.d.
Kruk, Wim, 65 jaren jong en zijn 35 jarige
zoon, Maurice. Eerlijk gezegd mag ik hier
zeker moeder Alie niet vergeten, die tot en
met dit seizoen de zorg op zich heeft ge-
nomen van de meerdaagse fondduiven en
de kwekers, maar omdat op de meer-
daagse fond niet meer gespeeld zal wor-
den waarschijnlijk de supervisie krijgt over
een jonge duivenhok. Ongelooflijk zoals die
mensen jaar in jaar uit, zonder noemens-
waardige inzinkingen, tel kens weer in het
duivenmelkerswereldje huishouden. Bijna
achteloos schuiven ze gevestigde namen
opzij en nemen diens plaats aan de kop
van de uitslagen en ranglijsten in. Ook dit
jaar maakten zij weer stijlvolle uitslagen op
de vitesse en de midfond, maar wisten
daarnaast nu ook kopposities in te nemen
op de eendaagse fondvluchten.

Hoe het beg on
Wim is in 1980, toen nog woonachtig in
Andelst in het duivenwereldje gestapt. Zijn
eerste eigen duiven kwamen van Ben
Veulings, Ab Kruk en Grotens, allen lief-
hebbers uit zijn toenmalige vereniging.
Hoewel deze duiven het vrij aardig deden
en diverse eerste prijzen vlogen, moesten
ze na verloop van tijd, inmiddels verhuisd
naar Tiel en lid geworden van zeker toen
de sterkste vereniging aldaar, toch plaats
maken voor kleppers die in staat waren om
nog sneller en zo nodig ook lang te vlie-
gen. Aile uitslagen in de respectievelijke
duivenbladen werden uitgespit en in 1985
werd op een verkoop van zomerjongen van
Cor Buis Aalsmeer, de tegenwoordige hok-
verzorger van mevrouw Hilly Romein in
Twello, die o.a. de soorten van Peer v.
Gompel en Nelles v.d. Pol op zijn hok had,
een aantal jongen aangeschaft en de jon-
gen hieruit deden het van meet af aan ge-
weidig. Het is al wel duizend of meer ke-
ren gezegd dat kampioenen nooit tevre-
den zijn en altijd beter willen en zo haal-
den Wim en zoon Maurice van de Comb.
Admiraal-Padding de soorten Jan en Wal
Zoontjens, Riel, Louis v. Loon, Poppel (B.)
en H. & O. uit Nieuwendijk maar ook de
Janssens van Klinkhamer, Utrecht, naar
Tiel. De nazaten zuiver gehouden of ge-
kruist met de eerdere aanwinsten, maar
ook diens so orten via Peter v. Osch uit
Zutphen, stuwden de prestatiecurve naar

nog grotere hoogte. Het totale hokbestand,
inclusief de kwekers bestaat uit ± 220 dui-
ven en die zijn gehuisvest in ± 20 strek-
kende meter uitstekende hokken. Ze spe-
len met 30 weduwnaars en 12 weduw-
duivinnen het hele programma, d.w.z. tot
en met de dagfond. Deze 12 duivinnen
worden gekoppeld aan de kweekdoffers
als die uitgekweekt zijn. De koppelcere-
monie vond dit jaar begin januari plaats,
alles, de kwekers en de vliegers, worden
dan tegelijk gekoppeld met uitzondering
van de 12 weduwduivinnen die pas gekop-
peld worden als de kweekdoffers beschik-
baar zijn. Naast goed tegen goed wordt
hier ook terdege rekening gehouden met
de verschillende lijnen. In principe wordt
er weinig aan inteelt gedaan, wel aan com-
pensatiekweek. Met dit laatste willen ze
voorkomen dat hun duiven op een zeker
moment te klein en/of te zoet worden.
Gebleken is ook dat uit hun vliegduiven,
zowel uit de overjarige als de jaarlingen,
zeer goede jongen voortkomen. Ais bij de
duiven die op de eerste drie disciplines
ingezet worden de jongen ± 16 dagen oud
zijn, gaat een jong met de duivin naar het
jonge duivenhok en een jong blijft bij de
doffer. Een groot voordeel hiervan is dat
de doffers erg bakvast worden. De 12
duivinnen worden net voordat de vluchten
beginnen gekoppeld en als die ongeveer
een week op eieren zitten worden de dof-
fers weggehaald en zitten ook zij op we-
duwschap. Tot de ijsheiligen trainen aile

Vlnr: Maurice, Alie en Wim van der Kruk
voor hun vlieghok

duiven eenmaal daags maar daarna, als
de ergste kou voorbij is, trainen de doffers
's morgens van 7.00 tot 8.00 uur en's mid-
dags van 17.00 tot 18.00 uur, waarna het
eveneens een uur de beurt is aan de 12
duivinnen om het luchtruim rond de Pape-
steeg onveilig te maken. Bij de weduw-
naars wordt nooit getoond, ook niet bij de
jaarlingen. Zelfs de broedschaal wordt niet
meer omgekeerd. Toen Wim wat minder
mobiel was zijn ze daar helemaal van af-
gestapt en gebleken is dat hun duiven ei-
genlijk vanaf die tijd nog beter zijn gaan
vliegen. Bij de 12 duivinnen daar en tegen,
worden hun doffers wel getoond. Dit ge-
beurt variabel om de spanning er op te
houden. Op de vluchtdag zit de thuisblij-
ver wel klaar voor zijn of haar partner en
nadat die thuisgekomen is blijven de kop-
pels gewoonlijk tot de avond bij elkaar.
Naar gelang de tijd van thuiskomst, vroeg
of later op de dag, wordt dit ook wel eens
verlengd tot zondagmorgen. Aile duiven
worden gevoerd met een rijke, schone en
gevarieerde maar wel vrij lichte mengeling,
die ze zelf samenstellen uit diverse be-
kende merken (o.a. Teurlings, A.S., Beyers,
Versele Laga enz.). Deze mengeling, soms
aangelengd met superdieet, wordt vrijwel
het hele jaar door aan hun kleppers ver-
strekt. Op mijn vraag of er behalve water
ook nog iets anders in de drinkpot gaat
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wordt lachend geantwoord met de vraag:
'Bij jou niet?', maar vertellen dan dat ze
hun duiven gezond houden met de produc-
ten van Belgica-de Weerd (BS, Orni, enz.).
Vooral op trichomoniasis (het geel) en orni-
those, in hun ogen een van de grootste pla-
gen op een duivenhok, zijn ze alert en ku-
ren daar blind tegen, als ze den ken dat het
nodig is. Ais de twee met een probleem-
pje zitten en er niet uitkomen rijdt Wim met
een paar duiven naar de Cartier van Dissel-
straat 1a in Breda waar ze door Henk en/
of een van zijn assistenten op vakkundige
wijze bekeken worden, en als zij wat vin-
den wordt daar tegen gekuurd. Aan de
prestaties van de jonge duiven, die vanaf
dat ze ± 9 weken oud zijn en tot de lang-
ste dag verduisterd worden en vanaf die
tijd op de deur gespeeld worden, wordt
veel belang gehecht. Maar presteren is niet
alleen de maatstaf om te mogen blijven.
Ook jongen die uit bepaalde koppels ko-
men waarvan geweten is dat die in hun
geboortejaar minder presteren, mogen blij-
Yen. Ook wordt naar afstamming, uitzicht
en in welke toestand ze thuiskomen geke-
ken. Desgevraagd vertelt Maurice dat hun
beste jaarlingen over het algemeen als
jonge duif ook best presteerden. Kampioe-
nen zijn altijd op zoek naar versterking en
dat hebben Wim en Maurice ook gedaan.
Ze hebben een aantal fijne jongen gehaald
bij de Comb. Visser uit Glanerbrug maar
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ook bij Cor Leijtens uit Middelbeers werd
klassemateriaal meegenomen. Hun beste
jonge duif komt uit een kruising eigen soort
x Cor Leijtens. Ais Wim en Maurice weten
dat ergens een duif zit die in hun stam past
en ze die eigenlijk nodig hebben om voor-
uit te komen, zijn ze niet te beroerd om
daar een behoorlijk bed rag voor te beta-
len. Beiden vertellen bijna gelijktijdig dat
ze veel respect hebben voor de combina-
tie Verkerk uit Alphen aid Rijn en C. & G.
Koopman uit Ermerveen. Zoals die lui pres-
teren zouden ze ook wel willen vinden ze,
form idabel. Ook op de manier zoals Jos
de Ridder uit Asperen tekeer gaat. 'Die krij-
gen ze aan een touwtje, volgens Wim, wij
doen er ook het nodige voor, vervolgt hij,
maar zeker dit seizoen kregen wij dat niet
voor elkaar'. Schitterend toch dat mensen
die zelf op de vluchten jarenlang vrijwel net
zo hard tekeer gaan, zo reageren. Beiden,
nee aile drie, vinden de duivensport ansich
geweldig, de omgang met die dieren, het
verzorgen, de kweek, het motiveren enz.
maar het mooiste vinden ze toch het thuis-
komen en liefst zo vroeg mogelijk zater-
dags van de vluchten. 'Dan gaan we uit
ons dak, zegt Maurice, daar doe je alles
toch voor'. 'Mensen zoeken het in de dui-
vensport dikwijls veel verder dan nodig is,
ze zoeken het in de complexe dingen en
den ken dat er veel meer is dan je vertelt.
Ais ze je advies vragen den ken velen dat

Speciaal
voorduiven

LUIS·
WORM

DROOGONTSMETIER
Ontsmetten met Koudijs droogontsmetter

Van oudsher het beste en het goedkoopste

• eenvoudig
• zeer eftectief
• ook in naden en kieren
ledere 7 a 8 weken herhalen

Verkrijgbaar bij uw dierenspeciaalzaak

Tel. 0578-695533
http:/home.wanadoo.nl/

koudijskleindiersport

Voor een perfecte rui •••
Dagelijks vers IDe BAK van TEURLINGSI

door het voer mengen,
om de andere dag IDe FLES van TEURLINGSI

5 ml. per liter drinkwater

+ A.S. SENIOR

Maurice en Alie
met een van haar favoriete duiven

je het achterste van je tong niet wilt laten
zien, terwijl je ze echt wilt helpen. Ze me-
nen dat je de top alleen kunt halen als je
van alles aan je duiven geeft en ze zijn
kwaad als je hen geen adres kunt geven
waar jij de z.g.n. wondermiddelen haalt'.

Piet Roelofs Druten

Disinfect
Air Total

Een ontsmettingsmiddel
voor duiven in hun leef-
omgeving (± 40 m3) in de

vorm van een gasvernevelaa
Flesje 10 ml € 12,50

Bij aankoop van 2 x Disinfect Air Total krijgt u 1 x Luis-Worm
GRATIS(excl. porto, actie loopt tlm 14 october 2004)
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Rubenslaan 1
3411 VN LOPIK (NL)

~ Tel. 0348-553538 • Fax 0348-553716'tVI AlIMA e-mail.info@tca.ipharma.com
• www.travipharma.com

1 druppel in de nek op de
chone huid, voldoende voor

± 200 duiven
Flesje 10 ml € 12,50

De gezonde basis voor 2005
I::leurll-ngs Tel.030-2479644 - Fax 030-2411619
••• E-mail: Cees.Verlaan@dksh.com
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