
Klaas van de Graaff – Arnemuiden pakt de overwinning op Narbonne 2015 

 

Mochten we in 2014 naar de Ooststraat in Arnemuiden afreizen voor de overwinning 

op Perpignan, in 2015 gaan we naar Klaas van de Graaff vanwege de winst op 

Narbonne (oud en jaarlingen samen). Helaas is vader Cas in december 2014 

overleden. De meeste liefhebbers geloofden er niet in dat Klaas het hoge niveau van 

vader Cas kon handhaven. Er zijn diverse aanbiedingen geweest om het volledige 

duivenbestand te kopen. Klaas heeft er echter voor gekozen om het levenswerk van 

vader Cas voort te zetten, ondanks dat dit moeilijk valt te combineren met zijn baan 

als internationaal chauffeur. Omdat hij een hele week van huis is moet er natuurlijk 

door de weeks assistentie zijn. Edwin Meerman en Bram de Nooijer hebben deze 

taak voortreffelijk op zich genomen. Het weekend en de zomervakantie (3 weken) 

kon Klaas de duiven zelf verzorgen. Aan het eind van het seizoen 2015 kunnen we 

rustig vaststellen dat Klaas vriend en vijand heeft verbaast door een prima seizoen te 

draaien, De start op St. Vincent middaglossing was al direct een voltreffer met de 3e 

Nationaal Sector 1, tevens goed voor de 1e provinciaal van 1064 duiven en 3 van de 

4 duiven in de prijzen. Met op Pau 1 v.d. 3 prijs, St. Vincent 2 v.d. 6 prijs, Marseille 2 

v.d. 3 prijs, Perpignan 3 v.d. 5 prijs en tenslotte op Narbonne 4 v.d. 9 prijs kan Klaas 

terugzien op een goed seizoen. Desondanks was hij toch niet 100% tevreden over 

het seizoen, de appel valt niet ver van de boom. In 2015 werd nog gespeeld met 21 

weduwnaars en 10 nestkoppels. In 2016 zal alles op nest gespeeld gaan worden 

omdat dit eenvoudiger is in de verzorging. 

De overwinning op Narbonne gaat naar de 12-4301997, dit blauwe duivinnetje 

speelde eerde op St. Vincent al de 3e nationaal en is dus een echte topper. Het werd 

gespeeld op jonge van circa 8 dagen. Zowel op St. Vincent als op Narbonne werd 

het gedraaid op zaterdagmorgen net na 06.00 uur. Toeval? Beide keren zag Klaas 



het duifje niet aankomen omdat hij net om koffie ging. gelukkig was vaste letter Nico 

Martijn wel present en kon de 997 snel worden geconstateerd. In de afstamming zien 

we aan vaderskant de Deurzetter met o.a. een 7e Nat. Perpignan, 8e Nat. Pau, 14e 

Nat. Tarbes, etc.. Verder illustere namen als Jan Ernest, Kok Ransdorp, Nico 

Volkens en natuurlijk Cas. Aan moederskant zien we een duivinnetje afkomstig van 

Lourens Jan Hengst, ook een gekende naam in de fondwereld en deel uitmakend 

van de combinatie die de overwinning opeist bij de jaarlingen op Narbonne. Toeval? 

  



 

Helaas bleven er ook een paar goede duiven achter in 2015. Zo behoorde de 

winnares van Perpignan 2014 ook tot de vele toppers die nooit zijn terug gekeerd 

van Pau.  

 



Er wordt gespeeld op een hok van 6 meter en een gecombineerd kweek-/vlieghok 

van 11 meter, in de volksmond het kippenhok genoemd (vanwege de laagbouw). 

Gevoerd wordt er met mengelingen van Mariman, Versele, Beijers en Van Tilburg. . 

Medisch gezien wordt er niet echt veel gedaan. In het voorjaar een geelkuurtje en 

voor het inkorven nog een geelpil. Voor de koppen wordt indien nodig Ornispecial 

gegeven.  De duiven zijn geweldig tam en kom regelmatig om een pinda bedelen. 

 

Bij Klaas van de Graaf zit nog steeds een excellente stam duiven, welke al veel 

melkers naar de top hebben gebracht. bekende namen zijn Ko van Dommelen, Piet 

de Vogel, Vertelman en dichter bij huis natuurlijk Aart Jan Maljaars, Marco 

Houtekamer, Frans Janssens, Peter Oele, etc.. Het is duidelijk dat we ook in 2016 

weer rekening moeten houden met de toppers van Klaas van de Graaff. 
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