
Arie Coppoolse overwinnaar op de slotvlucht Perpignan 2015 IFC Zeeland. 

 

Traditioneel wordt het vliegseizoen afgesloten met de vlucht op Perpignan. Het goud 

op deze afsluitende vlucht gaat naar Arie Coppoolse die naast de bloemen met een 

12e Nationaal ook nog zo’n felbegeerde bokaal in Kerkrade mag gaan ophalen. Een 

fraaie afsluiting van een seizoen wat toch bij lange na niet aan de verwachtingen van 

Arie heeft kunnen voldoen. De start beloofde veel met een prima 5e prijs op Pau (54e 

Nationaal) en een 9e prijs op Agen oude duiven (86e nationaal en 50% prijs). Daarna 

kregen de duiven een conditieterugval welke pas tegen het einde van het seizoen 

werd overwonnen. Op Narbonne 2 v.d. 7 in de prijzen en de klapper dus op de 

slotvlucht Perpignan. Met 3 prijzen op 11 gezette duiven op Perpignan een mooie 

afsluiting van het seizoen. De winnaar is de 13-1298492, deze 2-jarige blauwe doffer 

werd ingemand op kleine jongen.  De 492 was overigens ook Arie zijn eerste duif op 

Pau en behaald dus in 2015 een 54e en een 12e Nationaal. Ook op Pau vertrok hij op 

kleine jongen. Deze topper werd hiermee tevens als 11e geklasseerd in de eindstand 

in de PIPA-ranking “Beste Zwarefondduif van Nederland - 2 prijzen”. 
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De “492” heeft het in de genen zitten, dat blijkt wel uit zijn afstamming, als moeder 

een volle zus van de 1e Nationaal Bordeaux/Agen van Peter Oele en langs 

vaderskant ook nog een 1e Nationaal Dax in de afstamming. Goede komen uit 

goede.  

 

Arie is afkomstig uit een roemrijk duivengeslacht en heeft al sinds 1967 duiven via 

opa Willem van de Graaff, vader van de beroemde broers Cas en Jaap van de Graaff 

uit Arnemuiden. Sinds 1996 woont Arie op het huidige adres in Middelburg. Tot 2006 

werd er hoofdzakelijk gekweekt met vader Coppoolse, die voornamelijk de 

middaglossingen speelde. Toen deze in 2006 stopte besloot Arie zich helemaal te 

gaan richten op de ZLU-vluchten. De basisduiven via vader waren afkomstig van Cas 

en Jaap van de Graaff en via De Groot-Rombout. Later kwamen daar duiven bij van 

Marco Houtekamer, Gebrs. Dingemanse, Aart Jan Maljaars en natuurlijk niet te 

vergeten Peter Oele. Arie is een melker waar altijd rekening mee gehouden moet 

worden, in de voorgaande 2 seizoenen scoorde hij o.a. al een 21e, 91e, 106e (2x) 

Nationaal op Pau, 37e Nat. Marseille, etc.. 

Als docent stofferen aan de vakschool in Rotterdam vertrekt Arie ‘s- morgens al 

vroeg met de trein om pas eind van de middag weer terug te keren. De duiven gaan 

kunnen pas eind van de middag aan hun training beginnen en trainen dus maar 1x 

per dag.  Via de vakschool in Rotterdam leerde hij Ronald Veth uit Dordrecht kennen, 

mededocent en eveneens duivenmelker. Inmiddels hebben ze een gezamenlijk 

kweekhok opgebouwd wat bij Ronald in Dordrecht staat. Voordeel is dat je op deze 

manier sneller iets van je kweekduiven weet. Een prima oplossing, zeker gelet op het 

feit dat Arie moet woekeren met zijn beschikbare ruimte voor de duiven. Van college 



en duivenmaat Ronald Veth uit Dordrecht zijn er uit hun gezamenlijk kweekhok 

inmiddels diverse zeer goede duiven naar Zeeland gekomen. Ieder jaar worden er 

duiven bijgehaald om de kwaliteit te verbeteren. Zo zijn er recentelijk nog duiven 

bijgekomen van Flip Steketee, Piet Rijn en Rudi Ardeel (België). 

Er wordt gespeeld op nest, waarbij de cyclus wordt afgemaakt. De duiven worden 

maximaal 2x per seizoen gespeeld. Gespeeld wordt op een zeer kleine 

accommodaties. Het vlieghok voor de circa 60 oude duiven is slechts 4 meter lang. 

Het jonger duivenhok is 1 m. x 1m. x 1m.. Ja u leest het goed, 1 m³ hok voor circa 30 

jonge duiven. En ze vechten om terug naar binnen te mogen. De jonge duiven gaan 

alleen mee op de natour. Meestal 2 à 3 keer. Verder neemt Arie ze regelmatig mee in 

de winter naar zoveel mogelijk verschillende richtingen. 

  

Gevoerd wordt er met de mengelingen van Versele, Mariman en Matador. In het 

vliegseizoen wordt vlieg en fond premium gevoerd en daarbuiten het hele jaar door 

ruimengeling met extra gerst. Ook in het vliegseizoen zit er altijd nog wel zo’n 10% 

gerst in het voer. Geënt wordt er tegen paramyxo en pokken (middels het kwastje) en 

in de winter wordt er een maand gekuurd tegen paratyfus. Voor het seizoen nog een 

geelkuur en verder zo weinig mogelijk. Wel geeft Arie een eigen mengsel van PE-

korrel met snoepzaad. Arie bewijst dat je als kleine melker op een eenvoudige 

accommodaties toch gewoon partij kunt geven aan liefhebbers met een groter 

duivenbestand en dito hokken.  



 

Arie Coppoolse, een sympathieke liefhebbers waar we zeker nog meer van gaan 

horen. 

I.F.C. Zeeland 

Jaap Bruggeman 


