
Piet de Nooijer winnaar Sponsor cup 2019. 

Op een druilerige maandag morgen was ik te gast bij Piet de Nooyer. Piet, wonend in 

hartje Arnemuiden waar hij van vele liefhebbers de duiven kan zien vallen. Piet kan 

terug kijken op een schitterend seizoen wat resulteerde in het  winnen van de 

sponsor cup. De Sponsor cup ooit ontstaan begin jaren 90 in het toenmalig 

inkorfcentum 1834 ( PV Zeelandia) Deze cup wordt vervlogen over de klassiekers 

Pau,Barcelona,St Vincent. Marseille en Perpignan zo waar geen kattenpis. Van de 

bovenste 2 van de lijst telt de eerst geklokte. Het aantal prijzen gaat voor het aantal 

punten. 

Dat het ook dit jaar geen makkie was blijkt wel uit het feit dat slechts 2 van alle 

deelnemers er in slaagde om 5 prijzen te pakken. Naast  Piet wist alleen Sjaak de 

Keijzer ook 5 prijzen te pakken en  wordt daarmee knap 2e de derde plaats is voor 

Peter Oele. 

Piet heeft al zo’n 50 jaar duiven sinds begin jaren 90 is de nadruk op de grote Fond 

gelegd. De eerste echte fond duiven kwamen van Adrie de Nooyer ( toen Gebr. De 

Nooyer) Piet is altijd zeer actief geweest in het bestuursleven van PV de Voorwaarts. 

Maar ook zeer actief bij de werkzaamheden in de nationale inkorfcentra.( klokken 

zetten en lichten). Bij het verzorgen van de duiven is er steun en toeverlaat zoon 

Bram. Zonder Bram was Piet misschien al gestopt. Ondanks het toch ruime hok 

huizen er in de winter maar zo’n 60 duiven daar komen er in het voorjaar nog 

óngeveer 20 jongen bij. Gevlogen wordt er met weduwnaars en wat nestduiven uit de 

ren. In de winter wordt naast de verplichte paramixo alleen gekuurd tegen paratyfus. 

s ’zomers wordt de mest wel eens opgestuurd en alleen gekuurd als de duiven wat 

mankeren. 

 

  



De duiven in de open ren 

Dat het ene jaar niet als het andere is weet Piet over mee te spreken was het 2018 

nog kommer kwel. De duiven kregen te maken met een pokken besmetting terwijl er 

in de winter wel tegen pokken geënt was. Piet had destijds nog een flesje entstof 

staan wat wel over de datum was maar heeft toen de dienarts geraadpleegd deze zei 

dat indien deze altijd in de koelkast had gestaan geen enkel probleem was het te 

gebruiken. Het pakte echter anders uit de duiven kregen pokken en het seizoen kon 

als verloren worden gezien. Op Agen werd nog wel een vroege prijs bij de jaarlingen 

gepakt en juist deze jaarling staat dit jaar aan de basis van het winnen van de 

sponsor cup maar daar over later wat meer. 

 Naast het winnen van de sponsor cup wist Piet ook op nationaal gebied zich in de 

schijnwerpers te vliegen. Zo werd hij onder andere bij de ZLU: 

  6e Super Prestige 2019 

  9e Fondkampioen 2019  

14e  Asduif alle ZLU-vluchten 2019 

21e Nationale Marathon 2019 

24e Pyreneeëncup 2019 

25e WESM 8 getekenden 2019 

26e WESM 2019 (eerste Zeeuw) 

31e Nat. Marathon 8 getekenden 2019 

 

 



Piet en Bram met 2 van hun toppers. 

De ZLU vluchten wordt als hoofddoel gezien maar ook op de middag lossingen durft 

men nogal eens deel te nemen. 

 

De accommodatie ( van achter de ren met windbreekgaas) 

Het winnen van de sponsor cup werd als volgt gerealiseerd. 

Op Pau ging de 17-3702141 als 1 getekende de mand in, een 2 jarig doffer welke als 

jaarling al knap de 6e in de IFC vloog van Agen ( 156 nat.) Hij beloonde het 

vertouwen van zijn baas en pakte prijs 11 in de IFC.  

Barcelona was voor Piet een wat mindere vlucht maar zijn eerst getekende kwam 

als 2e thuis en vloog prijs 52 in de IFC. 

Op St. Vincent was het weer de 141 die de 11e prijs in de IFC vloog. 

Voor Marseille was Piet niet helemaal zeker van zijn zaak er stonden 3 duiven op de 

nominatie om ingemand te worden. Er werd nog even met een collega duivenmelker 

overlegd en de poulebrief werd gewijzigd. De eerst getekende verhuisde naar plaats 

3 en ja je raad het al juist dit duifje melde zich zaterdag avond als eerste op de klep ( 

4e in het centrum).Gelukkig was het de 2e getekende de 6-3605742 niet veel later 

prijs 8 op eiste De 1 getekende kwam overigens ook nog in de prijzen thuis. 

Voor de afsluitende vlucht Perpignan ging de 141 weer boven aan de lijst, echter bij 

het inmanden zag Piet dat hij 2 pennen tegelijk had gegooid wat toch en behoorlijke 

handicap voor zijn thuisreis kon worden. Bij het vallen van de duiven kwam eerst de 

derde getekende, thuis Piet en Bram dachten het zal toch niet waar zijn dat we de 

141 niet meer zien ( iedere fond liefhebber kent wel dat gevoel) maar gelukkig 

duurde het niet lang voordat de 141 zich melde en uiteindelijk prijs 34 in de IFC won.  



De klasbak 17-3702141 heeft dus het grootste aandeel gehad in het pakken van de 

sponsorcup tevens werd hij 14e asduif ZLU 2019 en miste hij op een haar na de titel 

asduif bij de IFC (slechts 1 plaats op Perpignan) Langs vaders zijde zit het soort van 

“de Bram” en 044 en 045 in de stamboom De moeder is afkomstig van clubgenoten 

Joh. van Belzen en Zoon uit diens 2e nationaal Tarbes.(voor verdere informatie zie 

stamboom ) 

 



Ik was op bezoek bij 2 sympathieke liefhebbers die die dit jaar zagen waar hun 

duiven met de juiste vorm toe in staat zijn. 

Piet en Bram bedankt voor de koffie en de gastvrijheid. 

 

IFC Zeeland 

Jan Kees Hoek 

 


