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H1enk Neervoort, Doetinchem 
1 e Generaal Snelheid O.A. Kring 3 Afd. 9 

Het voorjaar laat zich van zijn beste kant 
zien als wij op een ronduit warme voorjaars
middag koers zetten naar Doetinchem, het 
bruisende hart van de veel bezongen 
Achterhoek. Over Doetinchem, wat is ge
legen aan de Oude IJssel, wordt voor het 
eerst gesproken in het jaar 838. 'Duetin-
ghem' is dan de naam van de nederzet
ting met kerk. De nederzetting breidt zich 
uit en de stad wordt versterkt. De naam is 
dan inmiddels 'Deutinkem' geworden. In 
1236 worden er door Graaf Otto 11 aan 
Doetinchem stadsrechten verleend. Be
langrijke gebeurtenissen voor de stad zijn 
o.a. d grote stadsbrand van 1527, toen alle 
gegevens over de stad werden vernietigd 
en 19, 21 en 23 maart 1945 toen de stad 
per abuis door de Britten werd gebombar
deerd. Het stadshart werd toen zwaar be
schadigd, maar gelukkig niet vernietigd. Na 
de Tweede Wereldoorlog is Doetinchem 
uitgegroeid tot het kloppend hart van onze 
prachtige Achterhoek. De stad telt inmid
dels ruim 56.000 inwoners. Voetbalclub 'De 
Graafschap', de club van de 'Super
boeren', zorgt er wekelijks voor dat de stad 
veelal op een positieve wijze in het nieuws 
komt. Doetinchem is ook de woonplaats 
van de 65-jarige Henk Neervoort, de 
hoofdpersoon van dit verhaal. Henk, van 
professie timmerman-uitvoerder, is zijn 
hele leven al een voortreffelijk speler met 
duiven. In 2008 liet hij nog maar eens weer 
zien dat er met hem niet te spotten valt. 
De bekroning kwam in de vorm van onder 
andere een aantal spetterende uitslagen, 
zes overwinningen in de C.C. 'De Graaf
schap' (ca. 200 leden) en tenslotte de titel 
1e Generaal Kampioen Kring 3, Afdeling 9 
(ca. 900 leden). Een formidabele prestatie 
van een man met een bescheiden kolonie 
duiven, waar kwaliteit prevaleert boven 
kwantiteit! 

De liefhebber Henk Neervoort 
Henk Neervoort woont aan de rand van 
Doetinchem, aan de drukke N316 richting 
Hengelo (Gld.) Daar woont hij samen met 
zijn vrouw Gerda in een schitterende bun
galow, voorzien van een prachtige serre. 
Een fantastisch tuinhok en een prachtig 
zolderhok op de schuur zijn pure goud
klompjes van de handen van de vakman 
Henk Neervoort. Henk kwam ruim vijftig 
jaar geleden in aanraking met de dui-
vensport. Dit gebeurde via zijn oom Willem 
Neervoort, eveneens woonachtig in 
Doetinchem en voorzitter van de toenma
lige 'Luchtbode'. Het begon met eerst een 
paar postduiven bij vader Neervoort, die 
ook een aantal sierduiven had. De aan-
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dacht voor de duivensport werd nog eens 
extra gewekt door de buren, die ook met 
postduiven aan de vluchten deelnamen. In 
die tijd kon je eerst op zestienjarige leef
tijd als zelfstandig lid meespelen. Daarom 
werd er de eerste jaren door Henk op naam 
van zijn vader gevlogen. In 1965, en dan 
praten we dus over 44 jaar geleden, pakte 
Henk Neervoort zijn eerste Generale titel 
in zijn club 'Eureka'. 
'Eureka' betekent overigens 'ik heb het 
gevonden'. Dit riep de bekende weten
schapper Archimedes, toen hij in zijn bad 
zittend, zijn wereldberoemde stelling ont
dekte. Henk bleef succesvol in de dui
vensport, waarbij hij zich telkens liet lei
den door te kiezen voor kwaliteit en niet 
voor kwantiteit. De lat lag en ligt nog steeds 
enorm hoog. Wat niet goed genoeg is gaat 
onverbiddelijk weg. In 1986 had hij bijvoor
beeld nog slechts zes duiven over. Het 
bleek wel het ijzersterke ruggengraat te 
vormen van een gouden periode die er 
voor Henk en zijn duiven aan zat te ko
men. Want wie van u kan de volgende adel-
brieven overleggen (met alleen 24 vlieg-
duiven op de hoklijst, kwekers had Henk 
toen nog niet): 
• 1990 Beste Liefhebber van Nederland 
• 1991 10e Beste Liefhebber van Neder

land 
• 1992 Beste Liefhebber van Nederland 
• 1993 10e Beste Liefhebber van Neder

land 
• 1994 Zoon Kees Beste Jeugdliefhebber 

van Nederland met slechts drie duivin
nen, die snoeihard vlogen. 

1994 was ook het jaar dat 'Eureka' fu-

Henk Neervoort met in zijn hand de 21 
jarige doffer, die in 1992 7e Beste Doffer 

van Nederland was. Deze oude crack zit op 
het hok van de jonge duiven, waar hij met 

plezier zijn laatste jaren slijt. 

seerde met 'De Vriendenkring'. De nieuwe 
naam werd, hoe kan het ook anders 'Vrien
denkring Eureka'. De club, die op dit mo
ment nog 32 leden telt, heeft een schitte
rend klubhuis in de buurt van het sport
park. Mede door de bouwkundige inzich
ten van Henk kon dit meesterwerk destijds 
worden gerealiseerd. Henk is niet alleen 'de 
bouwvakker van de club'. Hij is ook al ruim 
twintig jaar secretaris van de club. Negen 
van de tien keer is Henk Generaal Kam
pioen van de club, iets wat de leden van 
zijn club hem overigens graag gunnen. 
Doetinchem telt nog een tweetal duiven-
clubs met in totaal ongeveer 50 vliegende 
hokken. Dat waren er twintig jaar geleden 
nog 120. Tot de vorming van de Unieke 
Werkgebieden maakte men deel uit van de 
Afdeling Rijn-IJssel van de NABvP. Nu 
vliegt men onder de vlag van de Afdeling 
9 Oost Nederland, een afdeling die mo
menteel nog ca. 2.800 leden telt. 
Je hebt even nodig om de liefhebber Henk 
Neervoort te doorgronden. Maar na een 
middagje praten weet je het wel. Serieus, 
zeer gedisciplineerd, bescheiden, conse
quent maar ook voorzichtig met zijn woor
den die op deze topmelker van toepassing 
zijn. Hij blijft bij de les, maar soms kan het 
bij hem ook wel eens mis gaan. Zo zegt hij 
over het seizoen 2008: 'Ik stond er prima 
voor bij de kampioenschappen in Kring 3. 
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De gehele hokaccommodatie van Henk met 
vooraan het prachtige tuinhok, waarvan de 
jonge duiven worden gespeeld en waar 

tevens de kweekduiven zitten 

Kennelijk was ik echter in slaap gesust. Ik 
lette even onvoldoende op de vorm van 
mijn jonge duiven. De laatste vlucht werd 
ik bijna nog in gehaald'. Henk bleef echter 
aan de leiding en pakte het 1e Generaal 
Kampioenschap Snelheid 2008, met daar

naast nog de titels 8e Vitesse 1 e Midfond 
en 1e Jong, met brio. 

Hokbestand en spelmethode 
Ik heb het al eerder gezegd: 'Kwaliteit gaat 
voor kwantiteit'. Er wordt jaarlijks met 12 
vliegkoppels gespeeld met de oude dui

ven. Ze worden gespeeld op het totaal 
weduwschap. Vanaf het begin gaan de 
duiven iedere week mee. Slechts met een 
viertal duiven daarvan wordt aan enkele 
dagfondvluchten deelgenomen. Henk 
heeft een hekel aan lang wachten op dui

ven. Aan overnachtvluchten neemt hij dan 
ook zeker niet deel. Nee, zijn hart ligt dui

delijk bij het snellere werk en dat spelletje 
heeft hij dan ook goed in de vingers. Naast 
24 oude vliegduiven heeft Henk een twaalf

tal kweekparen. Zes ervan zitten bij een 
broer. Jaarlijks worden er voor eigen ge

bruik vijftig jonge duiven gekweekt. 
De oude duiven zitten op het zolderhok 
boven de schuur. De duiven hebben hier 
een zee van ruimte. Het klimaat op dit hok 
is geweldig. De jonge duiven en de kwe

kers zitten op het ruime tuinhok, wat zo'n 
negen meter lang is. Ook hier zitten de dui

ven ruim, vijftig jonge duiven verdeeld over 
drie afdelingen. Voor iedere afdeling is een 
ren, met daarin een ruimte waar de duiven 
kunnen drinken. Daar is de situatie van 
drinken in een container goed nagebootst. 
De resultaten zijn geweldig met daarbij 
weinig verliezen op de wedvluchten. 
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Mooie resultaten in 2008 
Oude duiven Pommeroeul 240508:5573 

duiven in concours 12 mee 11 pr. 1 916

5758121 132169515765777. 
Jonge duiven Strombeek 200708: 9769 

duiven in concours 33 mee 18pr. 2326

7088909698369399425434438

9121609229423002361 2384. 
Jonge duiven St.Quentin 090808: 7826 

duiven in concours 30mee 15pr. 1116

26488913121478411941207

13521389150015831863. 
Jonge duiven Morlincourt/Noyon 1608

08: 6269 duiven in concours 26mee 18pr. 
910110198309315318470474

546796801 89991392413261340

1534. 
Ook 9 en 11 in het afd. 9 concours met 

14580 duiven. 
Natour Lommei 160808: 10255 duiven 

in concours 12 mee 10pr. 26386074

1553491019126913441611. 

Met deze duiven gebeurt het allemaal 
'Mijn uitgangspunt in de duivensport is dat 
ik alleen ga voor duiven die prijzen spelen. 
Mooie stambomen zeggen me niks. Als 
mijn eigen topvliegers op leeftijd zijn gaan 
ze naar het kweekhok. Als ik iets 
nieuws wil aanschaffen dan zoek 
ik naar goed presterende fijne mel

kers, waarmee ik op de één of an

dere wijze een klik heb. Ik geef echt 
geen grote bedragen voor duiven 
uit, maar ik wil wel alleen jongen 
uit de beste vliegers. Soms moet 
je wachten tot de zomer of het na

jaar. Dan wacht ik maar een jaartje 
extra om er van te kunnen kweken. 
Ik zet verschillende soorten duiven 
tegen elkaar, waarbij ik veel over

koppel. Dat overkoppelen doe ik 
als volgt. Ik heb twee identieke hok

jes voor de kwekers. Ik koppel dan 

alle duivinnen tegelijk over van het ene naar 
het andere hok. Zo is overkoppelen een 
fluitje van een cent. Als je zo een jaar of 
drie bezig bent, weet je met welke soort 
duiven je op het goede spoor zit'. 
De duiven waar Henk Neervoort zijn hui

dige successen mee behaalt komen van: 
• Henk en Jan Siebers, Wehl. Uit de lijn 
van 'Rocky', 'Betsie' en het soort van F. 
van de Langenberg uit de lijn van de 'Gol

den Beer'. Met Henk Siebers had Henk een 
hele goede vriendschappelijke band. Henk 
Siebers was een topmelker en een echte 
vakman, door velen gerespecteerd. Helaas 
is hij vorige week overleden. Toen ik Henk 
Neervoort sprak was zijn vriend eerder die 
dag gecremeerd. Henk was nog zichtbaar 
aangedaan van het verlies van deze dui

venvriend. 
• Comb. Onderstal, Wageningen. Deze 
combinatie speelde vanaf 1990 geweldig 
sterk met duiven van Henk Neervoort zelf. 
Hij haalde een ronde laten terug voor deze 
combinatie vorig jaar met de duivensport 
stopte. 
• Cees Suykerbuyk, Eefde. Cees is ook 
een goede vriend en van hem kwamen kin

deren uit toppers als 'Pim' en 'Zoon Pim'. 
• Koen Minderhoud duiven via de sport

vrienden Jan en Bart Bomers uit Eibergen. 
Ook Jan is helaas vorig jaar overleden. 
• Duiven van Pieter Veenstra via de plaats

genoten de Comb, van Heteren. 
• Verder enkele duiven van toppers als Co 
Eusman en Frans Timmermans. 
Zoals gezegd worden deze duiven zoveel 
mogelijk met elkaar gekruist. 

Strenge selectie is de basis van 
succes 
Zoals gezegd is en blijft het maximaal aan

tal oude vliegduiven jaarlijks vierentwintig. 
Ongeacht de prestaties van de duiven 
worden jaarlijks twaalf jonge duiven aan 
de vliegploeg toegevoegd. De selectie van 
de jonge duiven, waarmee ook geweldig 
wordt gepresteerd is zeer streng. Het hele 
jaar door wordt er door Henk op het hok 

Hierbij de foto van de drinkgelegenheid in 
het rennetje, waar de situatie in de 

container wordt nagespeeld 

■ 
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geselecteerd. Er worden vijftig jonge dui

ven voor eigen gebruik gekweekt. Met ruim 
veertig komt Henk er aan de start en aan 
het einde van het seizoen zijn er soms wel 
midden dertig over. De twaalf best preste

rende duiven worden geselecteerd en 
mogen blijven. Hierbij kijkt Henk naar de 
prestaties van één op tien en beter! Deze 
hele scherpe selectie zal er soms ook wel 
eens toe leiden dat een hele goede duif 
zijn Waterloo vindt. Zo had Henk in 2005 
een hele mooie jonge duif, die één knappe 
prijs speelde en toen van de vlucht weg 
bleef. Om één of andere reden had Henk 
een goed gevoel bij deze duif en tegen alle 
logica van zijn selectie mocht deze duif 
toch blijven. Als dank speelde ze als 
jaarling maar liefst zes eerste prijzen in de 
club! Ook bij de oude duiven ligt de lat 
hoog. Acht tot tien prijzen van dertien keer 
korven, met daarbij altijd het nodige kop

werk! Op de natoer worden geen oude 
duiven gespeeld, behoudens als uitzonde

ring enkele duivinnen. Op dit moment is 
de oudste vliegduif van 2006. De beste 
vliegduiven komen uiteindelijk op het 
kweekhok terecht. 

Het jaar door bij Henk Neervoort 
Medio september gaat de familie Neer

voort op vakantie en dan heeft de selectie 
daar in zijn volle omvang al plaatsgevon

den. Dat selecteren lijkt wel in Henk zijn 
genen te zitten: 'Echt geloof mij, het is de 
enige manier om tot succes te komen. Het 
mooie is dat je achteraf toch niet weet of 
je het goed of slecht hebt gedaan. Bij mij 
heeft deze aanpak beslist zijn vruchten af

geworpen'. 
De kwekers worden op 27 november ge

koppeld, terwijl de vliegduiven dusdanig 
worden gekoppeld dat er de tweede ronde 
eieren van de kwekers eronder gelegd kun

nen worden. Er wordt niet behandeld te

gen paratyfus, terwijl rond de Kerst de zaak 
wordt geënt tegen paramyxo. Tijdens het 
broeden wordt er een uitgebreide geelkuur 
verstrekt. In het vliegseizoen wordt er om 
de drie weken preventief behandeld tegen 
het geel. Als de jongen bij de vliegduiven 
een dag of zestien oud zijn gaat de duivin 
met één jong eraf. Het andere jong blijft bij 
de doffer. Er wordt dan niet weer gekop

peld en de duiven blijven op weduwschap. 
In het najaar en de winter komen de dui

ven niet los in verband met het roofvogel

gevaar. Zo lang het weer aan de koude kant 
is trainen de oude duiven één keer per dag; 
om 16.00 uur de duivinnen en om 17.00 
uur de doffers. In de loop van mei als het 
weer beter wordt, wordt de trainings

intensiteit opgevoerd tot twee keer per 
dag. Voor de eerste africhting met de af

deling worden de duiven vier keer naar 
Zevenaar gebracht. Alles gaat vanaf de 
eerste vlucht mee. Er wordt altijd getoond, 
maar het is meestal maar enkele minuten. 
Tonen wordt ook voor het gemak gedaan 

y.■•/ y Y' '■■ 
L 
i // v ■ i vp>w/y 

JWwP»-
'AfMAMMhm. 

cMl/ 

bij het pakken van de duiven. Bij de eerste 
dagfondvlucht wordt de vliegploeg ge

splitst, waarbij slechts een klein ploegje 
van meestal vier naar de dagfond gaat. De 
rest blijft vitesse en midfond doen. Om de 
duivinnen gretig te houden en de onder

linge paarlust te onderdrukken gaan ze ie

dere week doordeweeks met de afdeling 
naar Duffel, waarvoor iedere dinsdagavond 
wordt ingemand. 
Henk Neervoort is een hele secure liefheb

ber, die zijn hokken twee keer per dag goed 
reinigt. Het voer wat Henk gebruikt komt 
van GARVO. In de rui en winterperiode 
wordt rui en weduwduivinnenmengeling 
gegeven. In het vliegseizoen een vlieg

mengeling, wederom gecombineerd met 
een weduwduivinnenmengeling. De duiven 
worden naar het einde van de week iets 
opgevoerd. Snoepzaad en pinda's beho

ren ook tot de dagelijkse kost in het vlieg

seizoen. Naast preventief kuren tegen het 
geel worden er verder geen medicamen

ten verstrekt. Daar zit het hem allemaal ook 
niet in. 'Het gaat om goede duiven en 
vooral ook om goede adviezen van een 
vakman. Mijn vriend Henk Siebers was 
zo'n vakman. Van hem kreeg ik goede dui

ven en een pak vol goede adviezen. Ik ben 
hem er nog iedere dag dankbaar voor', al

dus een stellige Henk Neervoort. 
Wat hij ook goed onthouden heeft om de 
rust te bewaren bij tegenslag. Je niet uit 
het veld laten slaan, maar gewoon op de 
ingeslagen weg voort gaan is erg belang

rijk. Het roer honderdtachtig graden 
omgooien leidt naar zijn mening vaak tot 
niets! 

Het spel met de jonge garde 
De jonge duiven worden verduisterd vanaf 
het moment dat ze zich goed kunnen red

den tot de langste dag. Daarna wordt er 
niet bijgelicht. In het begin wordt er Pal

oma Junior gegeven in verband met het 
vele kleinzaad in deze mengeling. Daarna 

Hef zolderhok waarop de oude vliegduiven 
zijn gehuisvest 

krijgen ze hetzelfde voorgeschoteld als de 
oude duiven. De jonge duiven trainen da

gelijks één keer. Ze worden voor de eerste 
africhting met de afdeling een keer of tien 
zelf weggebracht. De eerste vier klok

vluchten zitten ze allemaal bij elkaar in, 
daarna worden ze op de deur gespeeld. In 
deze eerste vier weken worden ze een keer 
of drie/vier weggebracht richting Kleef (D). 
Dit vindt Henk een goede richting voor zijn 
duiven, waar ze bij de wedvluchten ook wat 
aan hebben. Het is de vaste overtuiging 
van Henk dat motivatie de beste drijfveer 
is om een jonge duif echt te laten preste

ren. Hij steekt dan ook veel tijd in het 'er

mee rommelen', zoals hij dat zo treffend 
noemt. Dat dit werkt is wel zeker gezien 
de voortreffelijke prestaties van zijn jonge 
garde, wat in 2008 resulteerde in het 1e 
Kampioen Onaangewezen van de sterke 
Kring 3 van Afdeling 9. 

Wat mogen we in 2009 verwachten 
'Laat ik voorop stellen dat we in 2009 alle

maal weer op nul beginnen. Dat is het 
mooie van onze sport. Iedereen heeft weer 
nieuwe kansen. Ik heb heel veel respect 
voor die liefhebbers die altijd heel matig 
presteren, maar iedere week weer vol 
goede moed het opnieuw proberen. Ik ben 
zelf wat dat betreft heel rigoureus. Als het 
bij mij niet gaat en alles klopt naar mijn 
idee, dan grijp ik keihard in. Desnoods gaat 
alles weg. Gelukkig heeft het zover nog 
nooit moeten komen. In 2009 hoop ik op 
de zelfde voet als het voorgaande jaar door 
te kunnen gaan'. 
Henk, ik wens je samen met je vrouw 
Gerda een goed maar bovenal gezond 
seizoen 2009 toe. En wat mij betreft hand

haven de 'Superboeren' van 'De Graaf

schap' zich in de eredivisie! 
G.Eikenhorst@kpnplanet.nl 


