
Marco Houtekamer – Oud Sabbinge zegeviert op St. Vincent 2015 

 

Na de winst op Marseille in 2014 schreven we het al “Houtekamer is back in town” en 

dat heeft Marco volop bewezen in 2015. Ondanks dat de laatste vluchten wat 

moeizamer waren werd er prima gepresteerd op zowel de middaglossingen als de 

ochtendlossingen.  Wat te denken van de volgende prestaties : 

Middaglossingen op St. Vincent (7830 duiven): 37, 229 en 490 Nat. (3 v.d. 3); 

Bordeaux (11728 duiven): 5, 245, 319, etc. Nat. (8 v.d. 22); Bergerac 1 (4662 

duiven): 90 en 100 Nat. (2 v.d. 3); Cahors (9238 duiven): 59, 167, 175, 243, etc. Nat. 

(13 v.d. 30). En wat te denken van de ochtendlossingen op Pau (3433 duiven): 100, 

248, 258, etc. Nat. (7 v.d. 10); Agen Oud (6638 duiven): 270, etc. Nat. (3 v.d. 10); 

Barcelona (5183 duiven): 266 Nat. (1 v.d. 2); St. Vincent (3714 duiven): 10, 116 en 

230 Nat. (3 v.d. 5); Marseille (3610 duiven): 357, 378, 439 en 569 nat. (4 v.d. 5). Op 

Narbonne en Perpignan ging de rui een belangrijke rol spelen maar op beide 

vluchten werden 2 v.d. 5 duiven geklasseerd.  

 

 
 

Op St. Vincent waren de bloemen van de I.F.C. Zeeland dus voor Marco. Zijn Zwarte 

Kees was de snelste van 295 duiven welke door 63 deelnemers waren ingezet. Met 

verder nog de prijzen 13 en 22 klasseert marco 3 van zijn 5 ingezette duiven  op ruim 

1:10. De winnaar is de 10-1738788, een zwarte doffer, gekweekt door Cees Joosse 

uit Lewedorp. Deze geweldenaar heeft al een schitterende Palmares bij elkaar 

geklepperd met o.a. 10e  Nat. St. Vincent ZLU 2015, 30e Nat. St. Vincent ZLU 2014, 

79e Nat. Pau 2013, 82e Nat. Perpignan  2012, 165e Nat. Pau 2014, etc.. Als we naar 



zijn afstamming kijken zien wij dat hij een zoon is van de vader van de 1e Nat. Pau 

duivinnen bij Cees Joosse en dus is Zwarte Kees een kleinzoon van de 

wereldberoemde Paarsborst. Verder komen we aan vaderskant ook nog de 

beroemde Stayer van Jac. Steketee tegen. Aan moederskant zien we de namen van 

Peet Solleveld, Gebrs. Dingemanse - Arnemuiden en het oude soort van Cees 

Joosse zelf. De winnaar werd op nest gespeeld en werd ingemand op eieren van 3 

dagen, volgens de specialisten geen goede stand maar Zwarte Kees bewees het 

tegendeel. 

 
 

Marco Houtekamer, de voorzitter van de IFC Zeeland is een gekende en bekende 

naam in de duivensportwereld. Vanaf 1981 is de nu 47-jarige Marco actief in de 

duivensport. Tot 2001 vormde hij met zijn oom Piet de Combinatie Houtekamer uit 

Oud-Sabbinge. Deze Combinatie presteerde eind jaren negentig out standing met 

veel kopprijzen nationaal op de fondvluchten. In 2000 werden ze wereldberoemd in 

duivenland met de internationale overwinning op Barcelona 26.611 duiven. De 

winnende duif (98-9803639 “Miss Barcelona”) wordt na haar overwinning verkocht 

naar Japan. Een ander fenomeen van die tijd was “Zoetje”, de 91-9105254. Deze 

topper vloog o.m. 9e Nat. Perpignan, 16e, 65e, 233e, 275e nat. Barcelona en de 

beste Barcelonaduif van de ZLU. Het verhaal van de laffe diefstal op de hokken en 

de totale verkoop van de resterende duiven is bij de meeste liefhebbers wel bekend. 

De andere verwijs ik naar de reportage over Marco in 2014. Met namen de naam van 

Zoetje zien we regelmatig terugkomen in de duiven van Marco. Gespeeld wordt op 

de oude locatie van de Combinatie Houtekamer. De woningen zijn inmiddels 

schitterend gemoderniseerd en ook de duiven hokken zijn gerenoveerd. Gespeeld 

wordt met circa 40 koppels op nest. Er staat een 20 meter hok in de fraaie tuin. 

 



Wat betreft de medische begeleiding zit Marco er kort op. Alleen indien nodig wordt 

er gekuurd. Hij gebruikt hiervoor de medicatie van Henk de Weerd en/of Patrick 

Derijcke. Gevoerd wordt er met de mengelingen van WEVO uit Steenbergen. 

 

 



Vanaf augustus 2015 is Marco van baan veranderd. Hij is nu docent aan de Scalda 

scholengemeenschap en beschikt daarom over iets meer vrije tijd, die u raadt het al, 

met name aan zijn duiven wordt besteed. De concurrentie is dus alvast 

gewaarschuwd voor het seizoen 2016.  
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