
Henk Neervoort te Doetinchem Beste 
liefhebber van 1990 
Henk Neervoort beleefde op 16 maart 
jongstleden de duivendag van zijn leven. 
Hij heeft er geweldig van genoten. Ook van 
de reacties na die fijne dag. Beste liefheb
ber van het land, wie had dat gedacht. 
Want van te voren dacht hij 'een plaats bij 
dè eerste honderd zou al mooi zijn'. Want 
dan heb je er al veel achter je gelaten. Toen 
de eerste afleveringen van deze competitie 
in het Orgaan geplaatst waren, schroefde 
hij zijn verwachtingen op naar de eerste 
tien. Want als hij dat zou bereiken, dan zou 
hij bij de prijsuitreiking aanwezig mogen 
zijn. Maar een eerste plaats had hij niet 
verwacht. 
En achteraf bekeken zou hij, zelfs zonder 
zijn beste duif, nog eerste geworden zijn. 
Zelfs met zijn tweede garnituur was hij nog 
derde geworden en met zijn derde ploeg 
was hij nog op de tiende plaats geëindigd. 
Een kampioen met allure dus. Maar die al
lure straalt er niet van af. Want Henk Neer
voort is een zeer bescheiden mens en hij 
weet dat je bij dat alles ook een ons geluk 
moet hebben, want daar heb je meer aan 
dan aan een pond verstand. 
En om U duidelijk te maken wat je er alle
maal voor moet presteren om Beste liefheb
ber van het land te worden, eerst de nodige 
uitleg daarover. 

VOOR BESTE LIEFHEBBER 
moet je voor iedere 12 duiven, of een ge
deelte daarvan, waarmede je het seizoen 
bent begonnen, 1 duif hebben die in de pe
riode van 31 maart t/m 29 juli minstens 7 
prijzen of 2.500 prijskilometers gewonnen 
heeft. 
En die prijzen moeten gewonnen zijn in het 
spel dat het eerst volgt op het vereni

® Henk Neervoort in het raam van zijn 
weduwnaarahok met de door de NPO 
beschikbaar gestelde wisselbeker. 
Rechts een deel van het woonhuis van 
de fam. Neervoort en boven de beker 
ziet u de nok van het jonge 
duivenhok. Deze fraaie foto stond in 
de krant van Doetinchem e.o. 

gingsspel. Dhr. Neervoort had 24 duiven, 
dus hij moest 2 duiven hebben die aan deze 
eisen voldaan hebben. 
Zijn twee beste duiven wonnen in die perio
de 26 prijzen over 9.398 km en zijn 10 beste 
duiven wonnen er samen 101 over 36.568 
km. De meeste van die 10 wonnen vitesse
en midfondprijzen, terwijl er vier bij zijn die 
ook prijs op de fondvluchten wonnen. 
De afstanden waren voor de duiven van 
dhr. Neervoort van 107 t/m 902 km. 
Hoe kom je aan zulke goeie duiven en hoe 
doe je het. We zullen proberen U daar het 
e.e.a. over te vertellen. Maar eerst wat over 
de 
LIEFHEBBER NEERVOORT 
Henk Neervoort is een geboren en getogen 
Doetinchemmer. Geboren in Langerak t.o. 
de bekende ijzergieterij en opgegroeid in 
een gezin waarvan de vader duiven had. 
Post en sierduiven, maar hij vloog er niet 
mee. Zijn Ome Willem in Doesburg had dui
ven waar hij ook mee vloog en die ook veel 
voor de organisatie deed. 
Duiven waren de jonge Henk dus niet 
vreemd en als 12jarige jongen knutselde 
hij zijn eigen duivenhokje. In dat eerste hok
je moest hij op de knieën in, maar naarmate 
hij beter kon timmeren werd het hokje 
mooier en beter. Misschien is hij daardoor 
ook wel timmerman geworden. 
Als 16jarige jongen werd hij, op zijn vaders 
naam, lid van de PV Eureka, een vereniging 
waar hij, met een korte onderbreking, nog 
steeds lid van is. 
EN ZO IS HET GEKOMEN 
dat de kleine Henk duivenhouder gewor
den is. 
Na een jaar of vijf kwamen de eerste suc
cessen en zijn eerste generale titel behaal
de hij in 1966. Hij was toen bijna 22 jaar. 
In 1967 is hij met zijn Gerda getrouwd en bij 
zijn huis, dat hij zelf gebouwd heeft, kwam 
op de garage een mooi duivenhok. Rondom 
zijn huis heeft hij wat eigen grond en hij 
heeft aan alle kanten vrij uitzicht. Voor een 
duivenmelker een ideale omgeving. 
Hij heeft nooit veel duiven gehad, wel 
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goeie, zonder daarvoor kapitalen te investe
ren. Dat kon ook niet. Pas getrouwd, een 
mooi huis en een gezin laten, als je jong 
bent en het zelf moet verdienen, geen grote 
investeringen in de duivensport toe. 
In 1966 kocht hij drie duiven van Driekus 
Hesseling voor de som van ƒ 10,- en daar 
was een hele beste doffer bij. De stamvader 
van het huidige hok Neervoort is een klein
zoon van deze doffer. 
Deze stamdoffer is van 1971 en hij leeft nog 
steeds. Hij mag zijn verdere leven slijten bij 
de jonge duiven. 

DE DUIVEN VAN DIT MOMENT 
De stamdoffer van 1971 had als moeder een 
duivin van Th. Jansen (De Fop) uit Nieuwdijk 
bij Didam. Met een aantal duivinnen gaf de
ze stamdoffer verschillende goeie jongen. 
Zo ging er in 1981 een koppel eieren naar 
Harrie Eilers in Doetinchem. Hieruit kwam 
een doffer die het goed deed op de vluch
ten en ook goed kweekte. 

't Zijn de kleine 
dingen 
SLECHT BEGIN 
't Is zaterdagavond 30 maart nu ik dit zit 
te typen op mijn 'brother'. 
Een paar uur geleden heb ik mijn 
duivenhok gesloten. Bij het tellen van de 
duiven bleek er een te veel te zijn. 
Welke? Niet moeilijk, 't was een 
opvallende ooievaar, met een gummiring 
om. 
In onze vereniging beginnen we niet zo 
vroeg, zodat alleen al de wedstrijdring 
voldoende was om de vreemdeling te 
signaleren. 
Bovendien was de kleur bijzonder. 
Tenslotte was er een derde kenmerk. 
De duif was groezelig, niet in conditie, 
een te dikke kop en ogen, die aan 
ornithosis deden denken., 
Wat doe je met zo'n duif? 
Ik weet, dat sommige 'liefhebbers' zo'n 
beest direct opruimen. 
Motief: 'Je hebt er zelf niets aan en de 
eigenaar heeft aan zo'n beest ook niets.' 
Hebt u zo iets nooit gehoord in onze 
kringen? Ik wel en ik vind dat fout, 
hartstikke fout. 
Laat dat nog maar eens geschreven zijn! 
De duif behoort iemand anders toe en ik 
heb niet het recht over het leven van zo'n 
verdwaald beest te beschikken. 
Tenslotte kon de duif het niet helpen dat 
de baas haar inkorfde terwijl ze niet 
honderd procent gezond was. 
Ik ga, via het ringenboekje, de eigenaar 
opsporen en ik zal hem de raad geven 
eens bij de dierenarts langs te gaan... 
Een hok, waar zulke duiven zitten, kan 
mijns inziens niet gezond zijn. 
De liefhebber, die eigenaar is van het 
opgevangen ooievaartje, zal er verstandig 
aan doen zijn programma voor 1991 te 
herzien. 
Vliegen met niet helemaal gezonde 
duiven is een slecht begint 

l.Md.J. 
P.S. Zelf heb ik de opvanger apart gezet, 
omdat ik geen overbodig risico wil lopen 
met mijn eigen gezonde kolonie. 
Bovendien heb ik de drinkpot een extra 
schoonmaakbeurt gegeven. 
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• Het zolderhok waarop totaal 
weduwschap wordt gespeeld. 

In 1986 kwam uit deze doffer, gekoppeld 
aan een duivin van Eilers, een koppel jon
gen naar Henk. De doffer hiervan vloog als 
jonge duif prima met o.a. een mooie prijs 
vanaf Orleans. Ook in de volgende jaren 
vloog hij goed. Zo kwam hij eens, gewond 
en wel, nog op tijd terug van.Ruffec. 
In 1988 kwam de doffer van 1981 van Eilers, 
uit de eieren van Henk Neervoort, weer te
rug op het hok van Henk. Hij kreeg een Bel
gische duivin die een broer van dhr, Neer
voort, die op een meelfabriek werkt, had 
gevangen en deze twee duiven vormen 
sinds 1989 kweekkoppel nr. 1. 
De doffer van 1985, gekweekt door dhr. Ei
lers uit de doffer van 1981, kreeg een doch
ter van de Belgische duivin en dat is kweek
koppel 2. 
Uit deze twee koppels komen bijna alle dui
ven van Henk. Van de tien duiven die hij 
voor deze competitie opgaf zijn er vijf ge
kweekt uit het ene kweekkoppel en drie uit 
het andere. De twee andere duiven zijn 
dochters van een van de vijf duiven uit het 
eerste koppel. 
Van die tien duiven zijn er vier van 1988 en 
zes van 1989. De vliegploeg is dus nog erg 
jong en kan nog een paar jaar mee. 
Omdat er slechts 24 duiven zijn en de 
meeste duiven aan elkaar verwant zijn, 
heeft Henk uitgekeken naar nieuw bloed. 
Nieuwe aanwinsten zijn er van Th. Kamink, 
Aalten, uit zijn Olympiadeduif, en J. Euling, 
Vorden, 
Verder heeft hij met buurman Arnold Jan
sen samengekweekt met zijn twee duivin-
nen van de kweekkoppels en twee Meule-
mansdoffers van de buurman. Deze vier 
aanwinsten zitten nog maar net op de klep. 

® Kweekkoppel no. 1. 

En als je niet meer dan 24 duiven wilt hou
den en toch aan alle vluchten van het oude 
duiven programma wilt meedoen, dan moet 
ie 

WEDUWSCHAP MET DOFFERS EN DUI-
VINNEN 
spelen. Hierdoor kon hij vorig seizoen met 
18 oude duiven spelen. Hij koppelt zijn dui
ven rond 10 februari. Toen wij op 23 maart 
jl. bij hem waren, had hij de jonge duiven 
net geringd. Bij een eerste vlucht rond de 
7e april speelt hij zijn duiven de eerste we
ken op nest. Als de eieren van het tweede 
broed ongeveer tien dagen oud zijn gaan 
de duiven op weduwschap. 
De doffers blijven in de afdeling met de 
broedhokken en de duivinnen gaan naar 
de afdeling met de schabbetjes. Deze twee 
afdelingen liggen naast elkaar met een gan
getje er tussen. 
De duiven gaan 's morgens niet los. 's 
Avonds gaan, in overleg met de buren, om 
17.30 uur de duivinnen los vanuit hun af
deling. 
De doffers gaan dan van hun afdeling naar 
die van de duivinnen en de duivinnen wor
den, na het vliegen in de afdeling van de 
doffers binnengehaald. Daar krijgen ze 
eten in de bakjes in de broedhokken, 
Daarna gaan de doffers los en de duivinnen 
weer naar hun afdeling. De doffers komen 
weer in hun eigen afdeling naar binnen. 
Overdag zijn de ramen met gordijnen afge
schermd. 

DE VERZORGING 
van de duiven is vrij simpel. De hokken 
worden twee keer daags schoongemaakt 
en het drinkwater ververst. Tijdens het 
vliegseizoen krijgen de duiven na thuis
komst op zaterdag tot dinsdagmorgen zuive
ringsmengeling. Daarna vliegvoer met wat 
snoepzaad. Grit en roodsteen staan altijd 

• In het deel met de ren zitten de jonge 
. duiven. 

ter beschikking. De doffers krijgen hun 
voer met de lepel in voerbakjes in hun 
broedhok, de duivinnen krijgen 's morgens 
voer in de voerbak op de vloer en 's avonds 
in het voerbakje in het broedhok. 
Voor het vliegseizoen wordt de mest onder
zocht en dit gebeurt voor de tweede keer zo 
rond de vlucht vanaf Orleans. De oude dui
ven krijgen een paar dagen wat tegen het 
geel en de jonge duiven tegen ornithose. 
De jonge duiven worden twee keer tegen 
paramyxo ingeënt, n.l. in april en in de
cember. 
U ziet het, een vrij normale verzorging van 
de duiven. En toch waren er 

RESULTATEN EN UITSLAGEN 
om over naar huis te schrijven. In de aanhef 
schreven wij er al wat over. 
Op de 17 vluchten met oude duiven, van 7 
april t/m 27 juli, werden in totaal 206 oude 
duiven ingekorfd die samen 115 prijzen 
wonnen, bij een prijsverhouding van 1 op 5 
tot 600 km en 1 op 4 daarboven. 89 Van de 
gewonnen prijzen waren 1 op 10 behaald. 
Deze prijzen zijn behaald in Rayon Oost van 
de Kring Doetinchem. En in dit rayon be
gonnen ze met ruim 4.300 duiven op Reusel 
en eindigden met 1.172 d. op Bergerac. In 
het rayon werd Henk in 1990 o.a. le fond 
aan- en 2e onaangewezen en generaal, in
clusief jong, le aan- en 4e onaangewezen. 
In de Kring Doetinchem behaalden ze o.a. 
le fond aan- en 6e onaangewezen en gene
raal, inclusief jong, le aan- en 10e onaan
gewezen. 
Maar ook op nationaal niveau konden de 
duiven van Henk behoorlijk meekomen. In 
het Nationale vitesse kampioenschap ein
digden ze op de 104e stek, op de midfond 
® Kweekkoppel no. 2. 
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® NL 89-2616540, elf prijzen van Reusel 
t/m Bergerac. Zoon kweekkoppel 1. 

werden ze 11e, op de eendaagse fond 7e en 
in Rayon 6 werden ze op de eendaagse fond 
2e. En als je dan ook nog de Beste liefheb
ber van het land wordt, dan mag je je met 
enige trots afvragen Wie heeft ze beter? 
Hier de beste uitslagen met de oude duiven 
in Rayon Oost: 
Houdeng, 18 mee, 3.781 d.: 8, 26, 58, 72, 99, 
273, 274, 323, 383, 415, 505 en 615. 
Etampes, 16 mee, 2.387 d.: 1, 15, 20, 26, 30, 
33, 106, 120, 156 en 348. 
Pnt. St. Max., 11 mee, 2.711 d.: 1, 24, 40, 94, 
310, 367, 386, 459 en 536. 
Dourdan, 11 mee, 1.883 d.: 13, 16, 29, 41, 74, 
77, 82, 159, 351 en 440. 

TEN SLOTTE 
kunnen we stellen, gelet op de behaalde 
kampioenschappen en uitslagen, dat Henk 
Neervoort de titel van Beste liefhebber van 

• NL 88-1283407, elf prijzen (o.a. le Pont 
St. Max. in de Afd. Rijn IJssel). Zoon 
kweekkoppel 2. 

ons land op een waardige wijze verdiend 
heeft. 
Wat is het geheim van het succes van Henk 
Neervoort? Zelf zegt hij daarover: 'In de 
eerste plaats heb ik goede duiven. Dat is 
een kwestie van geluk. Misschien dat ande
ren ook zo goed met mijn duiven zouden 
scoren. Maar het is een zaak van goed ver
zorgen. Ik maak het hok twee keer daags 
schoon en geef ze schoon water. Verder laat 
ik de mest regelmatig door de veearts on
derzoeken. Maar aan blind kuren of zo doe 
ik niet. De injectienaald komt er niet aan te 
pas, of ze moeten ziek zijn. Duiven moeten 
bij mij 50% prijsvliegen. Doen ze dat niet, 
dan doe ik ze weg. Ik handhaaf alleen dui
ven die presteren. De kunst is ook te zorgen 
voor een goede nakweek. De kans daarop 
is het grootst als je de beste duiven hand
haaft en daaruit kweekt. En zonder geluk 
vaart niemand wel'. 
Henk Neervoort had in 1990 een geweldig 
seizoen met fraaie successen. Of dat in 1991 
weer het geval zal zijn, staat nog in de ster
ren geschreven. Wij wensen het deze een
voudige sportvriend, die van zijn vrouw de 
nodige steun en hulp krijgt, in ieder geval 

• NL 89-2616558, dertien prijzen en 4e 
Beste duivin WHZB '90. Dochter 
kweekkoppel 2. 

toe. Wij hopen met hem dat zijn wens om 
volgend jaar in maart weer zo'n fijne dag 
mee te mogen maken in vervulling mag 
gaan. 

GERARD WINKEL 

Ook 
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sponsort 
de Nationale competitie 

Wie heeft ze beter? 

• NL 88-1283421, 14 x mee, 14 prijzen van 
Reusel t/m Etampes/ Zoon 
kweekkoppel 2. 
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