
Cees van de Swaluw – winnaar van Marseille 2017 

Een vlucht uit Marseille is meestal voor IFC Zeeland niet zo’n succes, maar dit jaar 

was alles anders. Er staan maar liefst 6 liefhebbers van de IFC bij de eerste 30 

nationaal, te weten Cees van de Swaluw (2e), Aartjan Maljaars (5e), Wim Muller (9e), 

Hengst-Provoost (12e), Jo Melis (21e) en Joop Duinkerke (30e). Een ongekende 

weelde dus, met als koploper een duivin van Cees van de Swaluw, geklokt om 

19.36.39, goed voor 1235 m/min en een 2e nationaal. Indien Cees de duivin 

gedubbeld had, dan was het de 1e nationaal geweest bij de duivinnen en zelfs 1e 

internationaal duivinnen! Hieronder staat Cees te pronken met een nieuwe favoriet: 

een jong uit De Marseille. 

 

 

Misschien is Cees voor sommigen in Zeeland onbekend, maar in Zuid-Holland 

kennen ze hem allemaal. Hij is namelijk 10 jaar penningmeester geweest van 

Afdeling Zuid-Holland (afd. 5), volgens mij de grootste afdeling van Nederland. Hij is 

daaraan begonnen zonder financiële ervaring, maar wel met volle overgave. Op dit 

moment is hij lid en penningmeester (!) bij P.V. De Zeeuw in Goes. Sinds vorig jaar 

kunnen jullie Cees ook zien aan de inkorftafel bij de IFC. Ik denk dat dit Cees ten 

voeten uit is: behulpzaam, zeer gedreven en “als je iets doet, doe het dan goed!” 

De nu 75 jarige Cees is een geboren Zeeuw (Lewedorp), die vanaf z’n 17e jaar op de 

grote vaart heeft gewerkt. Vanaf z’n 39e was hij werkzaam rond Rotterdam als 

werktuigbouwkundige bij de PZEM, later EON. Nu geniet hij samen met zijn vrouw 

Ellie van zijn pensioen op het vakantie eiland Noord-Beveland in het dorp Kortgene. 

  



Hoe is dat met de duiven gegaan?  

Cees was vroeger een programmaspeler in Zuid-Holland. Onder de naam “Eskes-

van de Swaluw” is menig prijs verdiend. Sinds hij in Kortgene woont, is onderstaand 

hok gebouwd. Met 2 afdelingen voor de vliegers en een afdeling voor de jonge 

duiven. Vastzitters is niet aan Cees besteed; daar is ook geen plaats voor. Hij is 

vooral op de dagfond gaan spelen en met succes. Op en duur had hij een leuke 

ploeg van 12 duiven zitten die minimaal 50% prijs pakten. Maar toen kwam de 

dramatische vlucht uit Auxerre (600 km)….En Cees zijn hok bleef dagen leeg. Na 2 

weken kwamen er twee terug, waaronder de winnares van Marseille 2017. 

 

Cees heeft zo’n 20 koppels duiven zitten en speelt deze nu op nest. De duiven 

worden goed ingevlogen bij de afd. Zeeland en soms ook via een opleervlucht bij De 

Nishoek. Hij is punctueel qua verzorging: twee keer per dag uitlaten en hok poetsen. 

Het voer van Versele wordt vermengd met Tovo en P40, daarnaast zit er veel ui en 

knoflook in het water. Tevens wordt twee keer per jaar de dierenarts bezocht voor 

een controle. Hier moeten ze het mee doen. Vervolgens is zijn selectiemethode 

simpel “twee keer mis is einde oefening”.  

 

Nieuwe soorten die eraan komen zijn o.a. afkomstig van Loek Schmid (lijn Hagens), 

Jac v/d Bosch (lijn Wijnands), Cees Joosse (lijn Paarsborst) en Peter Sintmaartendijk 

(ZLU speler uit Zuid-Holland). Sinds kort ook van Bertus Beulens, al jaren de te 

kloppen man op de middaglossing in samenspel 4. Dus met andere woorden: Cees 

zit niet stil. Hij is benieuwd of er toppertjes tussen, maar geeft realistisch aan “dat is 

afwachten”. 

  



“De Marseille” 

Op bijgaande foto staat ze dan “De Marseille”, een 

duivin die alles in de gaten heeft. Ze is niet graag in 

mensenhand, dus toen we in het hok waren, zat zij 

buiten in de ren. En toen wij buiten stonden, zat zij 

in het hok…! 

Een zeer alerte duivin dus, die van origine op de 

dagfond is gespeeld en daar een topper was. Ze 

komt uit een doffer van Cees en een duivin die bij 

Henk Mookhoek is gehaald. Die duivin was 

eveneens top op de dagfond, maar in haar 

stamboom zien we ook de namen staan van 

Dusarduyn en Calon. Wie weet, komt daar het 

fondbloed van “de Marseille” vandaan!!! 

De duivin wordt nog één keer per jaar op een ZLU 

vlucht gespeeld en altijd op een jong van een paar 

dagen. Deze keer zat ze echt in bloedvorm zei 

Cees. Haar eigen doffer mocht niet op het nest 

komen, ze voerde haar jongen zelf. En Cees zijn 

hand werd bijna kapot geslagen als hij er naartoe 

ging. Een perfecte motivatie voor een topprestatie! 
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Cees, van harte proficiat met deze overwinning, geniet ervan en hopelijk kan “De 

Marseille” in 2018 nog een keer een kunststukje uithalen. En natuurlijk bedankt voor 

de koffie en het gezellige duivenpraatje! 

 

 

IFC Zeeland 

Marco Houtekamer 

 


