
Adrie de Nooijer Arnemuiden wint St. Vincent  2016 

 

Het is vrijdag 8 juli wanneer om 7. 15 uur de duiven vanuit St Vincent de vrijheid 

krijgen. Met een wind voornamelijk uit westelijke richting is het voor de meeste 

liefhebbers wel duidelijk dat er deze avond duiven gaan vallen. In de IFC waren er 

maandagavond 304 duiven ingekorfd. Gezien de moeizaam verlopen vluchten vanuit 

Pau en Barcelona toch nog een aanzienlijk aantal. Het is even na acht uur ’s avonds 

wanneer de eerste melding op de ZLU site verschijnt namelijk David Scheele uit 

Terneuzen. Om 20.21 uur valt bij Adrie de Nooijer de 12-3252448 op de klep goed 

voor de eerste prijs in de IFC en de 4e nationaal tegen 3387 duiven. Dat het goed 

vliegweer was blijkt wel uit het feit dat de duiven snel volgen, even na negen uur zijn 

er al ongeveer 20 gemeld bij de IFC. Adrie had voor deze vlucht 8 duiven ingemand 

en scoort naast de eerste ook nog de prijzen 35 en 64. Zijn 3e  duif zat zaterdag 

morgen om 05.01 op de klep het is de 06-490 een 10 jarige doffer maar daar over 

later meer. De prijzen in de IFC waren om 6.15 zaterdagmorgen al verdiend en was 

daarmee het een van de meest vlot verlopen concoursen van 2016.  

 



De winnaar de 12-3252448 een prachtige kras doffer is een september jong 2012, 

gespeeld op weduwschap. Hij is een zoon van de “ Barca ” welke in 2012 de 3e 

nationaal Barcelona vloog en in navolging van zijn vader nu dus een  4e nationaal ( 

Zo vader zo zoon ). De Barca is weer een zoon van de Mont de Marsan welke in 

2005 de 1e provinciaal Mont de Marsan vloog verder zien we hier nog de 

“Streefkerkdoffer “van Adrie de Ridder in de stamboom en “de Marseille”  van Gerard 

v/d Voorde (gekweekt door Adrie)met de prijzen 13 en20 nat. Marseille en de 25 nat 

Pau. De moeder van de 12-3252448 is een zuivere Piet de Vogel via vriend Gerard 

v/d Voorde. Dat deze doffer vloog in 2014 al de 325 nat. Agen en 1344 nat 

Perpignan in 2015 263 nat. St Vincent. Hij was in aanloop naar St Vincent  een 

aantal keer mee geweest op de programmavluchten en 9 dagen voor de inkorving 

nog naar Melun. 

 

Op een mooie zaterdag begin oktober ben ik te gast bij Adrie. Adrie al jaren geen 

onbekende in de Zeeuwse duivensport speelde tot en met 2014 onder de naam 

Gebroeders de Nooijer samen met zijn broer Rinus welke ons eind 2014 is ontvallen. 

Adrie zelf woont in de Lionstraat vlak bij het duiven lokaal van PV de Voorwaards. De 

hokken staan echter nog in de tuin van het huis van wijlen broer Rinus waar Adrie ‘s 

zuster woont. Achter in de ruime tuin staat een prachtig stenen hok gebouwd door 

Rinus. Het hok is voorzien van een goed geïsoleerd plat dak met daarop luchtkokers. 

Het hok telt 7 afdelingen van ongeveer 1,5mtr breed aan de voorzijde zijn de 

afdelingen voorzien van een gang en rennen. De verluchting wordt middels 

voornoemde kokers verzorgd (zie foto) wanneer de duiven in de ren zitten worden de 

luikjes gesloten. Aan de rechterzijde van de tuin staat nog een hok van ongeveer 4 

meter met een zadeldak. Op dit hok staat echter de zon de ganse dag en daarmee 

loopt de temperatuur zeer gauw op en om te hoge temperaturen te verminderen 

worden de witte platen voor het hok gezet. Zomers  worden zelfs wat lakens gebruikt 

om de temperatuur niet te hoog op te laten lopen. Bij een te hoge temperatuur 

verminderd het zuurstof gehalte welke  volgens Adrie funest is voor de conditie van 

de duiven. Tijdens mijn bezoek was het rechterdeurtje voorzien van gaas. Adrie wil 

het volgend jaar op die mannier wat meer zuurstof geven.  



 

De verluchtingsluikjes 

 

Er overwinteren  ongeveer 90 duiven en het valt me op dat er weinig duiven per 

afdeling welke er keurig strak en met witte neusjes bij  zitten. Met uitzondering van de 

jongen duiven worden de hokken dagelijks schoongemaakt. Behoudens wat tegen 

het geel wordt er zo min mogelijk met medicijnen gewerkt. Tijdens het seizoen 

mogen de duiven dagelijks trainen,het gebruik van een vlag of iets dergelijks wordt 

hier niet gebruikt.  

 

 



De duiven zijn de afgelopen tijd vooral op weduwschap gespeeld echter in het 

verleden zijn er ook prima resultaten op nest behaald ( oa 3e nationaal Barcelona 

1984)Vanaf volgend jaar wil Adrie ook 2 afdelingen op nest gaan spelen. Gezien het 

materiaal  dat ik van de duivinnen in handen kreeg zou dit best wel eens goed uit 

kunnen gaan pakken. Hier geen rennen vol met “Kwekers”   Adrie kweekt uit de 

beste vliegers , wel zijn er een aantal duivinnen die bewust voor de kweek gehouden 

worden. Ongeveer 30  Jongen duiven welke voornamelijk in het voorjaar geweekt 

worden zien in hun geboorte jaar geen mand. ( Hier geen stres van jonge duiven 

opleren) Deze worden pas als jaarling met het jonge duiven programma opgeleerd 

en gaan dan wekelijks mee tot een afstand van ongeveer 400 km. De verliezen zijn 

zeer gering. Als 2 jarige mogen deze duiven dan de grote baan op. 

De duiven die hier huizen  voeren vooral het Wanrooy ras in hun bloed aangevuld 

met het Muller soort en duiven van Wijlen Jaap v/d Graaff  Met vriend Gerard v/d 

Voorde wordt al jaren samen geruild en gekweekt. Maar ook met andere toppers uit 

de omgeving wordt wel eens wat gewisseld. 

 

Mocht vorig jaar combinatie Flipse de uitslag van Barcelona sieren met een 10 jarige 

doffer, dit seizoen weer een 10-jarige duif op de uitslag en wel de 06-0700490 een 

bijzonder vitale doffer. Gaan de meeste goede vliegers na een jaar of 5, 6 naar het 

kweekhok deze klasbak begint op die leeftijd net warm te draaien zie onderstaand 

lijstje: 

2013 - 203 Nat. Perpignan    

2014 -   26 Nat. Perpignan (kloktijd22:40 uur)  

2015 - 359 Nat. Pau 

  329 Nat. Perpignan 

2016 - 462 Nat. St Vincent (klok tijd 05.01 uur) 

  171 Nat. Perpignan (klok tijd 22.46 uur) 

 



Aangezien Adrie dus de duiven niet in zijn achtertuin heeft zitten komt het nogal eens 

voor dat hij een duif niet ziet aankomen, zo vond hij de ’490 zaterdag morgen al op 

zijn hok. Op de afsluitende  Perpignan  liep Adrie rond half 11 ‘s avonds naar huis het 

was al goed donker en er zal nu wel geen duif meer vallen. Tegen elven nog maar 

even de hokken afsluiten en tot zijn verbazing was de 490 nog over de antenne 

gelopen.( Over een doorzetter gesproken )  De 490 sluit zijn carrière af met het 

asduif kampioenschap over de laatste 4 jaar Perpignan  van de ZLU na vorig jaar al 

2e geworden te zijn in het 3 en 4 jarig klassement. Proficiat Adrie met deze 

bijzondere prestatie.      

 

Ik was te gast bij een rustige liefhebber welke zijn duiven rustig laat wennen aan het 

grote werk en misschien schuilt hier wel het geheim dat zijn duiven ook op latere 

leeftijd nog bijzonder presteren. Adrie bedankt voor de gastvrijheid je openheid en de 

koffie. 

 
IFC Zeeland 
Jan Kees Hoek 

 

  


