Winnende duif van Comb. Meulman uit Zevenaar tart alle theorieën.
Limoges is de openingsvlucht van de VNCC seizoen 2021. Een aantal liefhebbers pakken de
duivensport steeds professioneler aan. Anderen zien dit soms als een bedreiging: “ hoe kan je dit
allemaal doen als je gewoon nog werkt en je financiële mogelijkheden beperkt zijn”, hoorde ik
iemand zeggen. Men ziet dat het zelf rijden met duiven steeds grotere vormen gaat aannemen, zelfs
naar België en Frankrijk wordt er met de duiven gereden. Dat roofvogels hier blij mee zijn ligt voor de
hand, maar het zet ook zoden aan de dijk en dit wordt meer dan duidelijk als men de uitslag
bestudeert, dan vallen bepaalde namen wel erg op. Geen enkel probleem mee, maar duivensport
blijft altijd onvoorspelbaar, want wat beweegt een duif om alles te geven om weer naar zijn hok te
vliegen? Voor de vader/dochter comb. Meulman uit Zevenaar was de voorbereiding van de duiven
voor Limoges wel heel erg afwijkend gezien de laatste twee jaren. In het vliegjaar 2020 werd Marga
Meulman ernstig ziek en is helaas overleden. Haar inzet en liefde voor de duiven heeft de basis
gelegd voor deze mooie prestatie, zij was veel bij de duiven en in de rui en kweekperiode zorgde zij
door haar omgang voor handtamme duiven.
Vandaar dat Charles Meulman deze overwinning aan haar opdraagt. Door het verlies van Marga
was de oude combinatie man/vrouw weggevallen en moest Charles lid worden van een nieuwe
vereniging. Zijn oude vereniging was opgeheven. Om toch onder de naam Comb. Meulman te
kunnen blijven vliegen werd voorgesteld om Maike, de dochter van Marga en Charles lid te maken.
Marga zorgde altijd zeer goed voor de duiven, want Charles heeft een duivenallergie en komt
daardoor alleen met een stofhelm in het duivenhok. In het jaar 2020 werd er natuurlijk weinig met
de duiven gevlogen en op advies van anderen om iets om handen te hebben werd voorgesteld om
het duivenhok in het najaar/winter flink aan te pakken, het werd een ware metamorfose ( zie foto’s).

Door de grote verbouwing van het hok werden de duiven een half jaar lang niet losgelaten en pas
toen het vliegseizoen al haar aanvang had genomen, werd het uitvliegen weer opgepakt. In het begin
bleven ze buiten zitten, doordat de duiven nog niet aan de verbouwde hokken waren gewend. Om
de duiven toch wat in te laten vliegen, bracht Maike en anderen ze een paar keer weg tot 200 km.
Helaas ging de midfondvlucht Peronne niet door, dit had de eerste officiële vlucht in
verenigingsverband voor de duiven van de combinatie moeten zijn. Hierdoor hadden de kandidaten
voor Limoges maar een zeer beperkt aantal kilometers in de vleugels. Echter een duif heeft niet altijd

veel oefenvluchten nodig om de snelste te zijn. De nestdoffer 18-1678532 zat 16 dagen te broeden
en doordat een eitje was aangepikt, niet weg te slaan van zijn nestje. Hij bleef in het vak zitten ook al
zat zijn duivin op de eitjes. Het leek wel of hij dacht: ik blijf net zolang hier zitten, totdat het eitje is
uitgekipt. Dit was Charles opgevallen, vandaar dat hij als tweede werd gezet. Toen Charles
zaterdagochtend vroeg was opgestaan werden eerst een aantal klusjes gedaan, want de duiven
werden rond acht/negen uur pas verwacht, gezien de windrichting. Maar een duivenliefhebber is
geen duivenliefhebber als hij toch even niet gaat kijken. Charles keek een beetje achteloos naar de
ren en waarachtig tot zijn verbazing zat er een duif op hem te wachten. Je gelooft het niet, dus kijken
wat de klok aangeeft en hier stond de 18-1678532 genoteerd om 05.11.57, wat een topper! Gezien
de tijd moet de duif een groot deel van de nacht gevlogen hebben en hierdoor was deze doffer bijna
300m/m sneller dan de duif van Henri Hoeks (Bovensmilde), geconstateerd om 08.52 nummer twee
VNCC Limoges. Dit geeft maar aan hoe bijzonder de duif van Charles heeft gepresteerd, want de duif
van liefhebber Hoeks zit ongeveer 40 m/m los op de derde duif. Van de 16 gezette duiven vlogen er 5
hun prijs ( tweede op plaats 113). Duiven moeten een perfecte conditie/gezondheid verkeren om
met zo’n beperkte voorbereiding zo te presteren op deze traag verlopen Limoges.
De comb. Meulman had de 35 vliegduiven half maart gekoppeld en men speelt alles op het nest.
Daarnaast beschikt men over 12 kweekkoppels en 46 jongen 2021. Voor eigen gebruik kweekt men
ongeveer 50 jongen per jaar. Deze jongen leert men op, soms via de jonge duivenvluchten, veelal
natour en de populaire taartvluchten. Hun voorbereiding als jaarling voor de overnacht, bestaat uit
vitesse en 1 of 2 midfond vluchten en daarna overnacht. De vader van de winnende doffer komt van
Jan Kastelijn uit Wolvega en de moeder is een ingeteelde duivin van Zwart Goud ( Jellema). Beide
ouders bezitten in feite veel Jan Aardenbloed en in hun pedigree zitten veel duiven die kop hebben
gevlogen. Charles houdt zich niet bezig met allerlei theorieën/opvattingen, echter een goede duif is
ook goed gebouwd met de beperking dat een goed gebouwde duif lang niet altijd een goede is.
Heldere, glanzende ogen met een diepe kleur en een brede inktzwarte Vermeyeren cirkel wordt
graag gezien, maar de mand is nog altijd de beste selecteur. Duiven met een kleine tot middelgrote
bouw heeft de voorkeur met daarbij een korte voorarm/bovenarm, afgerond met een goed kort en
hoog gesloten stuit. Als men aan hokversterking doet worden duiven ingebracht uit goed
presterende ouders/grootouders. Internetaankopen alleen van jonge duiven, maar veelal is de
drijfveer om met de liefhebber in contact te komen. Oude duiven worden niet gekocht op internet,
alleen bij een totaal verkoop wordt een uitzondering gemaakt. Bij de selectie van de duiven wordt
gelet op natuurlijke gezondheid, bouw, karakter en afstamming, ook of er goede broers/zusters van
rond vliegen. Charles kan door zijn allergie niet veel in het hok zijn, maar aan observeren als de
duiven los zijn, wordt soms uren besteed. Charles heeft ooit diergeneeskunde gestudeerd en is in
staat om zijn duiven zelf na te kijken, echter aan preventief kuren doet hij niet. Alleen kuren als het
nodig is. Gezonde duiven krijg je als het hok goed is, dus geen medicijnen maar zaag en hamer
brengen je verder! Het gehele jaar door krijgen de duiven een goede ruimengeling en de laatste vier
dagen voor de inkorving aangevuld met energierijke voeding. Dit jaar is voor het eerst twee weken
voor de inkorving de zak van Jellema gevoerd, om dit eens uit te proberen. Heeft zeker de 18-532
geen kwaad gedaan, gezien zijn opmerkelijke prestatie. Opvallend is dat er geen gebruik wordt
gemaakt van elektrolyten en andere (natuurlijk) middeltjes. Duiven worden individueel in hun
broedvak gevoerd en krijgen zoveel ze op kunnen eten. Grit en drie soorten vitamine/ mineralen
mengsels wordt aan de duiven gegeven, ze mogen zelf kiezen, maar aan het effect van mineralen
wordt meer waarde gehecht dan aan vitamines.

Resume. Duivensport blijft altijd verwonderen en iedereen die zijn duiven inkorft hoopt op zo’n
wonder welke Charles en Maike hebben beleefd. De motivatie en kwaliteit van de duif kunnen van
doorslaggevende invloed zijn bij het overwinnen van tegenwind, ligging, (professionele)
voorbereiding en aantal ingekorfde duiven. Men had het ooit over een bijzondere duif, die men het
“Wonder van Neer”noemde, ik denk dat de 18-532 zeker de titel mag dragen als het “WONDER VAN
ZEVENAAR”.
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