
Wim Muller is het nog niet verleerd, 1,2 en 3 op Barcelona 
 

 

Na Agen werd het geduld van de liefhebbers op Barcelona wederom op de proef 

gesteld. Waren het onweersbuien, het Rhonedal? Wie weet het mag het zeggen 

maar feit is dat de jaargang 2017 een zeer zware Barcelona werd die meerdere 

dagen open staat en waarvan nog steeds duiven onderweg zijn. Bij IFC Zeeland 

werden er 228 duiven ingemand door 46 deelnemers. Voor zulke zware vluchten 

moet je taaie duiven hebben en dat betekent dat je dan altijd rekening moet houden 

met de Muller-duiven. Wat heet, het hele podium en meer wordt in beslag genomen 

door Wim Muller met de plaatsen 1, 2, 3, 6, 7, 10, etc., nationaal goed voor de 

plaatsen 14, 49, 50, 78, 85, 95, etc.. Een prima prestatie op een loodzware vlucht 

waar slechts 24 van de 46 deelnemers bij IFC Zeeland een duif wisten te klasseren.  

 

Wim Muller is een reeds jaren gevestigde naam in Internationale duivenscene.  

Duivenland. Er zijn niet zoveel liefhebbers die kunnen zeggen dat ze meer nationale 

overwinningen hebben binnen gesleept. Illustere namen als “First Lady” (1e Nat. 

Perpigan ’89); “Mona Lisa” (1e Int. Bordeaux jrl. ’88); “Lady Sarina” (1e Nat. München 

Sector 1+2); “First Class” (1e Int. Perpignan) en nog vele andere toppers met  een 

(inter)nationale klassering bij de top 10 kun je rustig stellen dat de Mullerduiven hun 

sporen hebben verdiend. De prestaties waren een aantal jaren behoorlijk minder. 

Gevolg van te diepe inteelt zegt Wim. Maar de laatste jaren zien we een duidelijke 

opgaande lijn in de prestaties. Bij veel tophokken vormen de Mullerduiven de basis 

van hun succes. De historie van de Muller-Dynastie is stof voor meerdere reportages, 

maar is geen onderwerp voor dit verslag. Voor meer info over Wim Muller en zijn 

fantastische kolonie duiven verwijs ik u dan ook graag naar zijn website 

www.wimmuller.com.  

http://www.wimmuller.com/


Terug naar Barcelona 2017. In huize Muller draait alles om duiven, om precies te zijn 

draait alles om  de klassieker Barcelona. Natuurlijk speelt men ook de andere 

vluchten maar het hele seizoen staat in het teken van de koninginnenvlucht uit 

Catalonië. Met 80 strijders mee kun je in elk geval op iets wachten. En wachten werd 

het, de meldingen bleven maar uit tot de eerste melding om 11.38 uur verscheen uit 

Frankrijk van Fred en Yannick Ungerer uit Seebach wat tegen de Duitse grens aan 

ligt. De eerste melding in Nederland kwam uit Standaardbuiten waar Leon Roks om 

11.58 uur zich, zo bleek later, tot de Internationale winnaar kroonde. Het geduld van 

de familie Muller wordt dan nog danig op de proef gesteld tot ze 4 uur later hun 

“Toreador”, de 13-1289390 thuis mogen verwelkomen.  

 

 
 

Deze geschelpte nestdoffer de werd ingemand op einde broeden en vond daarin de 

vereiste motivatie om aan de kop te finishen. Overigens maakt de stand voor 

“Toreador” niet echt veel uit want op de zware Barcelona van 2016 tikte hij, als 2e 

duif op het hok, ook al op de 93e plaats nationaal af, wat bij IFC Zeeland goed was 

voor plaats 8 na een hokgenoot op plaats 7. Uit de afstamming van de “Toreador” 

blijkt dat hij het presteren van geen vreemde heeft. Ingeteelt naar de “Golden 

Breeder” en het “Super koppel via de Genaaiden” met een klein scheutje “Black 

Giant”. Alleen in deze afstamming tel ik al 4x een 1e nationaal bij aanverwanten en 

vele top tien prijzen nationaal. 

 

Dat Wim Muller nog vol in the picture is, met name in het verre oost, blijkt wel. De 

“Toreador” is inmiddels verhuist naar het land van de rijzende zon, alwaar hij de 

naam Muller weer vast zal gaan leggen in het nodige nageslacht. 

 
  



 

 
 
Er wordt gevlogen onder de naam Wim Muller maar feitelijk kunnen je beter zeggen 

de familie Muller. De dagelijkse verzorging van de enorme kolonie (te veel om te 

tellen zegt Wim) is in handen van Wim en zijn vrouw Rina, maar ook beide zonen 

dragen hun steentje bij indien nodig. 

  



Jonge duiven worden alleen opgeleerd in het najaar via Duivencentrum de Nishoek. 

De jaarlingen spelen het afdelingsprogramma met daarin 1 ééndaagse fond en 

Bergerac. Zowel de doffers als de duiven worden als celibaat gespeeld. De  

tweejaarse worden op weduwschap ingevlogen via de Nishoek met daarbij nog 1 

dagfondvlucht via de Afdeling. Circa 4 weken voor Barcelona wordt de nestploeg 

gekoppeld. De volledige koppels worden ingekorfd op de voor hun bestemde 

overnachtvlucht. Circa 24 doffers worden doorgespeeld op weduwschap. Men 

beschikt over een geweldige accommodatie, gelegen aan de voet van de 

Oosterscheldedijk en de sluizen van het Goese Sas. 

 

 
 
De vlieghokken met daarvoor de rennen. In de winter zittend de duiven overdag 

opgesloten in de rennen. In het voer zit altijd gerst, in de zomer ca. 25% en in de 

winter ca. 75%. De laatste dagen voor een vlucht wordt er wat zwaarder gevoerd. 

Dagelijks wordt er geschrapt. Gevoerd wordt er gewoon op de grond.  

 

 
  
Uiterst rechts en grotendeels niet in beeld de kweekhokken. 



 
 

 
 
In de toekomst zal er het nodige gaan veranderen voor de Mullers. Wim en Rina 

hebben een stuk grond aan het Goese Diep gekocht. Wim verwacht echter nog zeker 

2 x Barcelona vanaf zijn huidige erf te kunnen spelen. We moeten dan ook zeker in 

2018 weer rekening houden met de Muller-duiven die bewezen hebben geen moeite 

te hebben met een (zware) Barcelona.  

 
 
IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 


