
Marcel v.d. Klooster wint Agen (Bordeaux) oude duiven 2014 

 

Marcel van de Klooster is zelf nog maar 5 jaar actief als duivenmelker. Hij heeft 

echter de duivenbacil wel van huis uit mee gekregen. Met een vader en 2 broers als 

duivenmelker kan het eigenlijk niet anders dan dat jezelf ook met duiven gaat spelen. 

Veel gaat in samenspraak met broer Roger die ook de leverancier van de duiven is 

geweest waar mee werd gestart. In de ruime tuin staat een tuinhok van 6,00 x 2,50 

meter en een ren van 2,00 meter. Op dit hok zitten de jaarling doffers als paters. In 

deze afdeling staan minder bakken dan er doffers zijn, de rest zal dus op een 

schabbetje moeten zitten. Af en toe worden er een paar duivinnen bij gegooid om het 

vuurtje wat op te stoken. De tweede afdeling is gereserveerd voor circa 50 jonge 

duiven die alleen de natour met als afsluiting een Orléans (in 2014 dus Gien) vliegen. 

De laatste afdeling huisvest 13 koppels kwekers die tevens over een ren beschikken. 

Boven de schuur zit nog mooi zolderhok waarop een 19 weduwnaars zijn gehuisvest. 

Hun duivinnen zitten in de afdeling daarnaast. De 47-jarige Marcel is actief in de 

bouw als ZZP-er en heeft dus niet veel tijd voor de duiven. ’s-Morgens beperkt hij 

zich tot het voeren van de oude duiven en het hok van de jonge duiven opentrekken. 

Zodra deze buiten zijn verzorgt hij het voer en water en gaat werken. De jonge 

duiven moeten maar uit zichzelf terug binnen komen. De weduwnaars en de 

jaarlingen mogen dan ’s-avonds hun rondjes trekken. Tot mijn verbazing blijkt dit 

geen problemen te geven bij het binnenkomen op de 2 verschillende hokken. Ook 

het overwennen van de jaarlingen naar het zolderhok is eigenlijk nooit een probleem. 



 

 



Voor het seizoen wordt altijd een gespecialiseerde duivenarts bezocht en een 

geelkuur gegeven. Voor het inkorven van de fondvluchten krijgen de duiven een 

geelpil. Verder krijgen de duiven regelmatig Naturaline, biergist, kruidenthee en 

omega en knoflookolie over het voer. Alle duiven vliegen het programma en doen 1 

dagfondvlucht. Daarna vliegen ze alleen nog de korte vluchten op Quiverain en/of 

Peronne. Er wordt deelgenomen aan zowel de middag- als de ochtendlossingen. Het 

seizoen 2014 verloopt nog niet vlekkeloos met zowel bij de jaarlingen als bij de oude 

duiven al 3 achterblijvers. Op Agen (Bordeaux) 2014 werd echter de hoofdvogel 

geschoten. Met 1 van de 6 oude duiven in de prijzen maar dan wel gelijk overwinnaar 

zijn is een mooie motivatie. De overwinnaar is de 11-3008915. Deze 3-jarige blauwe 

doffer was gewond in 2013 en werd het hele jaar niet gespeeld. Als dank dus nu voor 

zijn baas de overwinning. Een stamkaart was niet beschikbaar maar volgens Marcel 

is de 11-915 een achterkleinzoon van de beroemde “Brive” van FPP. De vader 10-

1766265 is een zoon van de 1e Internationaal Bordeaux ZLU 2010 van Henk 

Biemans uit Oost-Souburg. De moeder 09-1366374 komt uit een zoon van de “Brive” 

( uit “Brive”, 1e Nat. Brive x “Blokje”, 1e Nat. St. Vincent) x kleindochter van de 1e Nat. 

Barcelona. Een volle broer van de winnaar de 11-3008939 vloog in 2013 de 49e Nat. 

Pau en de 688e Nat. Narbonne. Waarmee weer eens wordt bewezen dat goed uit 

goed komt (met maar liefst 3 topduiven in de afstamming).  

 

Het ZLU-spel is prachtig zegt Marcel, mede ook omdat het goed te volgen is via Pipa. 

Het nieuwe spel via IFC Zeeland is ook een mooi spel met veel duiven en 



liefhebbers. Hij heeft waardering voor alle werkers. Met een stel kwekers van een 

prima afstamming zouden we van dit hok nog wel eens vaker kunnen gaan horen. 

 

IFC Zeeland 

Jaap Bruggeman 


