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VOORWOORD

2020 is gespeeld!

Vluchtseizoen 2020 in vogelvlucht

Het Marathon seizoen 2020 zit er weer op. Het was een jaar anders dan de laatste jaren.

Door de corona begon ons vluchtprogramma later, hadden we minder vluchten en eindigden 
we later in het jaar.

Toch hoop ik dat u net als ik heeft kunnen genieten van wat wel mogelijk was in dit lastige 
jaar.

Mooi om te zien dat de vluchten gewonnen werden door liefhebbers van klein tot groot, van 
pure hobbyisten tot professionels, en liefhebbers die wonen op de korte maar ook op een 
langere afstand.

Vaak wordt er een beeld geschetst dat je alleen nog kunt winnen als je veel duiven hebt en 
speelt en dat je de hele dag niets anders kunt doen dan met duiven bezig zijn die veel geld 
hebben gekost. Gelukkig bewijzen onze vluchtwinnaars dat dit niet per se nodig is. U heeft 
hier hoogte van kunnen nemen door de mooie reportages geschreven door onze 
verslaggever Klaas Mulder. Natuurlijk is het zo dat je de winkans vergroot met veel inzet 
maar gelukkig blijkt dat dit geen zekerheid is.

Ook deze zomer waren er weer enkele weekenden waarin de temperatuur boven de 35 
graden uitkwam. In de praktijk blijkt dat onze duiven hier prima mee om kunnen gaan, ze 
zullen wat vaker een tussenstop maken waardoor de concoursen wat langer open staan. De 
duif beslist zelf of hij een pauze neemt of nog niet. Op het stuk tussen de lossing en het hok 
hebben we gelukkig geen invloed en hierdoor kan de duif dus ook zelf bepalen waar, hoelang 
en wanneer hij rust. Wij moeten ons concentreren om de duiven in goede conditie aan de 
start te krijgen en met duiven te spelen die geschikt zijn voor de lange afstanden. Doen we 
dit, dan zijn we goed bezig.

Ook mooi om te zien, door middel van filmpjes, hoe onze duiven onderweg verzorgd worden.
Grote klasse en een compliment aan de mensen die dit voor ons regelen is op de plaats! Ik 
denk dat ik namens ons allen spreek.

Kampioenen

Ondanks dat het jaar anders was dan andere jaren staan er bij de kampioenen toch weer 
veel bekende namen. Knap van deze mannen en vrouwen om dit steeds maar weer voor 
elkaar te krijgen.

In de top 20 staan gelukkig ook weer nieuwe namen die nu aanpikken en hopelijk volgend 
jaar de top 10 binnen dringen, net als dat dit jaar al gebeurd is. Die strijd is prachtig om te 
volgen en nog mooier om er in verwikkeld te raken.



Winterprogramma

Het najaar en de winter zien er voor de VNCC anders uit dan gebruikelijk. Als bestuur zijn wij
bij elkaar geweest (op gepaste afstand) en hebben de volgende dingen (voor u) besloten:

1. Er komt geen feestmiddag.

2. Er komt geen najaarsledenvergadering en ook geen contactpersonenbijeenkomst.

3. Bent u in 2020 lid geweest dan bent u vanaf nu lid tot wederopzegging.

4. De voorjaarsledenvergadering is nog een eindje weg en wij hopen dat wij deze weer 
op de geplande datum door kunnen laten gaan.

5. Rick ter Morsche en Henk Voortman (Koops) waren aftredend en hebben zich opnieuw
beschikbaar gesteld waarvoor dank. 

Wat houdt dit voor u in

1. De gewonnen prijzen en kampioenschappen komen in overleg naar u toe. Nadere 
details vindt u verderop in dit boekje.

2. Er is geen najaarsvergadering maar goede ideeën en op- of aanmerkingen kunt u 
altijd mailen naar onze secretaris Hans Seelen.

3. Om zo weinig mogelijk onderling contact te moeten hebben gaan wij over op het 
systeem „als u op dit moment lid bent u dit blijft tot u het lidmaatschap opzegt”. Onze
penningmeester John Bosman is op dit moment aan het uitzoeken om het mogelijk te 
maken dat u door middel van een automatische incasso kunt betalen. Als wij hier 
omtrent nieuws hebben, dan informeren wij u via mail, facebook en onze VNCC site. 
Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom.

4. Omdat wij uw inbreng belangrijk vinden hebben wij de voorjaarsvergadering (nog) 
niet geannuleerd. Indien het dan mogelijk is, deze verantwoord door te laten gaan, 
krijgt u t.z.t. een uitnodiging via de gebruikelijke kanalen.

5. Wij zijn blij dat Rick en Henk weer een deel van hun vrije tijd voor jullie en ons 
beschikbaar willen stellen en zo ons bestuur in volle kracht houden.

Rest mij vanaf deze plaats alle kampioenen en prijswinnaars te feliciteren en de overige 
bestuursleden te bedanken voor de prettige samenwerking.

En natuurlijk wens ik u allen veel gezondheid en plezier aan onze prachtige hobby.

Op naar 2021!

Benno Kastelein, voorzitter VNCC





Het super jaarling duivinnetje, drie keer Harold's eerstgeklokte.

Bijlichten gaat volledig automatisch met deze schakelklok.



Harold Zwiers uit Den Ham de beste VNCC-speler van

2020

Het jaar 2020 zal nog lang bij veel liefhebbers in het geheugen gegrift staan, wat een 
bijzonder jaar. Om de verlate start goed op te vangen met je duiven was het zaak om 
de duiven in het begin kalm te houden en te zorgen voor een situatie waarin de 
duiven niet te vroeg met hun rui begonnen. Harold Zwiers had van af 1 april zijn 
duiven verduisterd tot half juni, daarna werd er constant bijgelicht. Door dit laatste 
had hij het wedstrijden-verenpak van zijn duiven nog bijna optimaal tot aan de laatste
fondvlucht. Om dit consequent stip op tijd te kunnen doen heeft Harold via een kennis
een efficiënte schakelklok in het hok laten plaatsen. Harold: „Ik ken mij zelf wel, als 
op een feestje de gezelligheid met een glaasje bier toeneemt, denk je niet meer even 
de verlichting uit doen op het hok en dan gaat het niet werken”.

Maar alleen met het bovenstaande ben je nog geen kampioen aan het worden. Voor 
Harold is de duivensport een full-time job en hij is 24 uur bezig met zijn duiven. Zo 
werd enkele jaren geleden een nieuw hok erbij gezet (Martin van Zon model) en is het
rijden met duiven onderdeel geworden van de dagelijkse training.

Met Limoges viel al gelijk een jaarling duivinnetje op, zij was zijn eerste op het hok 
van de 41 ingekorfde duiven en pakte voor Harold de 19e prijs in de VNCC met 
uiteindelijk 16 prijsduiven. Op Périgueux was ze weer zijn eerste, nu 5e VNCC en op 
Bergerac de hoofdprijs, ook nationaal. Fantastisch om zo’n jaarling duivinnetje in je 
vliegploeg te hebben, maar de andere duiven zijn ook uit het goede hout gesneden, 
gezien de hoge prijspercentages en meerdere duiven bij de eerste 100.

Harold is zeer open in zijn manier van duiven houden. Hij is alert en is bereid nieuwe 
methoden en opvattingen uit te proberen met de nodige opmerkzaamheid en 
bewustzijn, dat lang niet alles wat men doet ook leidt tot betere prestaties.

Om de kwaliteit van zijn duivenstam nog meer te verbeteren koopt Harold het liefst 
duiven uit ouders/grootouders met topprestaties. Zo kocht hij in de winter van 2018 
een geschonken bonnetje van Robin Bakhuis met de toezegging uit een bepaald 
koppel (waar al bewezen duiven uit zijn gekomen) en wat blijkt, de jaarling topduivin 
19-833 komt hieruit. Geluk? Misschien, maar Harold geeft aan, dat hij voortdurend op
zoek is naar topduiven of kinderen hieruit. Hij gelooft in de goede duif en weet dat 
stambomen een leuke (winter)bezigheid is in het stille seizoen. Soms worden de 
nieuwe duiven direct ingekruisd, maar bij de jaarling duivin 19-833 van Robin Bakhuis
moest eerst de mand het bewijs van vliegkwaliteiten aantonen en daar is deze duivin 
meer dan in geslaagd. Ze maakt een serieuze kans op een hoge landelijke notering bij
de beste overnachtduiven van 2020. Deze duivin heeft dus drie keer kop gevlogen 
voor Harold, maar daarmee ben je nog niet de kampioen van de VNCC. Op St.-Vincent
zat Harold ook vroeg met de 3e plek en van de 9 ingezette duiven pakten er 6 hun 
prijs. Bij Bergerac 1 ging het iets minder snel: hier begint zijn snelste duif op de 29e 
plaats, maar op deze vlucht wordt opnieuw een hoog prijspercentage gespeeld, 
namelijk 60%. Dit geeft aan dat de duiven van Harold super gezond en gemotiveerd 
de mand in gingen en dat Harold met zijn aanpak de duiven op deze vluchten 
optimaal voor te bereiden, 100% is geslaagd. Chapeau!

Klaas Mulder (klaas.bb56@kpnmail.nl)





Nadere informatie prijsuitreikingen

Sportvrienden VNCC,

Zoals reeds aangekondigd, zal i.v.m. de huidige Corona maatregelen, de VNCC feestmiddag 
op 7 november geen doorgang vinden.

Als VNCC bestuur zijn we daarom genoodzaakt om het huldigen van de kampioenen, de 
vluchtwinnaars en de winnaars van de natura prijzen op een alternatieve wijze te laten 
geschieden.

Om onze kampioenen en vluchtwinnaars 2020 toch nog enigszins in het zonnetje te zetten, 
zullen bestuursleden van de VNCC op zaterdag 7 november de kampioenen thuis (corona 
proof) hun kampioensplaquette, een bloemstuk  en de eventueel gewonnen natura prijzen 
bezorgen.

Ook de winnaars van een VNCC concours zullen op zaterdag 7 november 2020 de 
vluchtplaquette (corona proof) thuis overhandigd krijgen.

De overige gelukkige winnaars van een natura prijs, krijgen hun gewonnen prijs in de vorm 
van een bon/voucher thuis gestuurd.

Mocht U op 7 november verhinderd zijn, neem dan even contact op met Theo Pots: telefoon 
06-57 83 89 49 of via e-mail t.pots52@gmail.com.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Blijf gezond!

Bestuur VNCC

Verwerkte reclames A33 Bergerac (2)

01250215 E. Antonides, 02260216 J. Vink en 08660492 H.G.M. Linnenbank zijn ten onrechte
niet verwerkt in de conceptuitslag. In de definitieve uitslag is dit gecorrigeerd. Helaas haalde 
E. Antonides de uitslag niet; J. Vink draaide zijn eerstgeklokte op pos. 39 en H.G.M. 
Linnenbank op pos. 163.

Beiden hebben niet gepouled. De gewonnen poulebedragen blijven dus gelijk, alleen de 
posities van de betreffende winnaars zijn vanaf pos. 39 gewijzigd.

Deze reclame is verwerkt in de definitieve uitslag, kampioenschappen, etc. De definitieve 
uitslag kunt u vinden op www.rcbd.nl en www.vncc.nl.





LIMOGES 10-07-2020

Wedvluchtwinnaar J. Heutink – Almelo

Aantal duiven 2068
Aantal deelnemers 213

Hoofdprijswinnaars

LED TV/Laptop/Tablet J. Heutink Almelo
Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 Wiersma & Zoon Sibculo
Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 J. Dekkers Nijverdal
Juw./dinerbon t.w.v. € 125,00 P.H. Fleming Lochem
Vleesmand t.w.v. € 115,00 Gebr. Löwik Almelo
Half varken t.w.v. € 90,00 Coen Brugman Luttelgeest
Vleesmand t.w.v. € 70,00 H. Borgelink Denekamp
Serie Levensm. t.w.v. € 70,00 C. & G. Koopman Ermerveen

Troostprijzen

1 zak duivenvoer J. Willems Nijverdal
1 zak duivenvoer B. Kastelein Hengelo
1 zak duivenvoer J.H. Ekkel Westerhaar
1 zak duivenvoer C. Hullegie Dedemsvaart
1 zak duivenvoer H. Zwiers Den Ham







BERGERAC 07-08-2020

Wedvluchtwinnaar A. Rave – Aalten

Aantal duiven 652
Aantal deelnemers 120

Hoofdprijswinnaars

LED TV/Laptop/Tablet Herman Brinkman Tuk
Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 B. Kastelein Hengelo
Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 Herman Brinkman Tuk
Juw./dinerbon t.w.v. € 125,00 H. Radstaak Gaanderen
Vleesmand t.w.v. € 115,00 J.G.J. Goossens Lintelo
Half varken t.w.v. € 90,00 Comb. Niks Westerhaar
Vleesmand t.w.v. € 70,00 Johanna de Groot Vroomshoop
Serie Levensm. t.w.v. € 70,00 Herman Brinkman Tuk

Troostprijzen

1 zak duivenvoer Comb Bosman Doetinchem
1 zak duivenvoer Comb Bosman Doetinchem
1 zak duivenvoer Comb. Seelen Borne
1 zak duivenvoer Cees Nijdeken Rijssen
1 zak duivenvoer Maurice Derksen Braamt



BERGERAC 15-08-2020

Wedvluchtwinnaar H. Zwiers – Den Ham

Aantal duiven 2632
Aantal deelnemers 227

Hoofdprijswinnaars

LED TV/Laptop/Tablet H. Zwiers Den Ham
Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00 Comb. Seelen Borne
Levensmiddelen t.w.v. € 135,00 J. Dekkers Nijverdal
Juw./dinerbon t.w.v. € 125,00 W. Weerink Wierden
Vleesmand t.w.v. € 115,00 H. Borgelink Denekamp
Half varken t.w.v. € 90,00 Comb. Seelen Borne
Vleesmand t.w.v. € 70,00 Bert Meijer Klazienaveen
Serie Levensm. t.w.v. € 70,00 Comb. Seelen Borne

Troostprijzen

1 zak duivenvoer Robin Bakhuis Westerhaar-Vr.v.w.
1 zak duivenvoer H.B. Wegh Lochem
1 zak duivenvoer J.H. Ekkel Westerhaar
1 zak duivenvoer Robin Bakhuis Westerhaar-Vr.v.w.
1 zak duivenvoer J. Willems Nijverdal





Kampioenen Oude Duiven onaangewezen 2020

1e H. Zwiers Den Ham 1912,6

2e H. Hoeks Bovensmilde 1893,0

3e H. Borgelink Denekamp 1892,6
4e J. Dekkers Nijverdal 1888,0

5e W. Weerink Wierden 1871,0

6e C. & G. Koopman Ermerveen 1849,1
7e Comb. Niks Westerhaar 1847,7

8e H. Boertje Westerhaar-Vr.veen 1837,8

9e Comb. Seelen Borne 1799,1
10e Herman Brinkman Tuk 1798,4

11e B. Kastelein Hengelo 1793,1
12e Coen Brugman Luttelgeest 1787,0
13e Gebr. Ellenbroek Borne 1786,5
14e Gebr. Löwik Almelo 1771,2
15e J. Willems Nijverdal 1739,5
16e Johanna de Groot Vroomshoop 1690,3
17e Th. Jansen Spijk 1688,3
18e Jos Siebum Weiteveen 1632,1
19e Comb. Bosman Doetinchem 1618,1
20e H. Radstaak Gaanderen 1594,7
21e J. Vink Balk 1578,3
22e G.A. Tiemes Didam 1562,2
23e Bert Meijer Klazienaveen 1559,9
24e Mast en Scheper Nieuw-Amsterdam 1531,0
25e A. Rave Aalten 1529,2

Kampioenen Oude Duiven aangewezen 2020

1e J. Dekkers Nijverdal 1892,9

2e Comb. Niks Westerhaar 1849,3
3e H. Hoeks Bovensmilde 1700,9

4e H. Borgelink Denekamp 1695,9

5e J. Willems Nijverdal 1633,3
6e Herman Brinkman Tuk 1614,0
7e H. Boertje Westerhaar-Vr.veen 1598,8
8e W. Weerink Wierden 1562,2
9e Th. Jansen Spijk 1554,8
10e Comb. Seelen Borne 1510,0





Asduif Oude Duiven 2020

1e H. Zwiers Den Ham 19-1352883 997,4

2e Wiersma & Zoon Sibculo 19-1249378 995,2
3e J. Dekkers Nijverdal 17-1732010 989,6

4e B. Kastelein Hengelo 18-1545434 980,7

5e J. Willems Nijverdal 17-1731138 976,5
6e H. Borgelink Denekamp 18-1527608 962,8
7e H. Borgelink Denekamp 17-1716985 961,3
8e Herman Brinkman Tuk 16-1104908 947,5
9e H. Hoeks Bovensmilde 17-1659420 941,6
10e H. Hoeks Bovensmilde 18-1470586 932,8

Champions League Oude Duiven 2020

1e J. Dekkers Nijverdal 3730,5

2e Comb. Niks Westerhaar 3697,0
3e H. Borgelink Denekamp 3588,5

4e H. Hoeks Bovensmilde 3574,3
5e H. Boertje Westerhaar-Vr.veen 3436,6
6e W. Weerink Wierden 3433,2
7e Herman Brinkman Tuk 3390,0
8e H. Zwiers Den Ham 3287,9
9e Th. Jansen Spijk 3243,1
10e J. Willems Nijverdal 3158,8

Wedvluchtwinnaars 2020

31-05 Limoges J. Heutink Almelo 18-1509290
14-06 St.-Vincent-d-T. J. Basseman Enschede 16-1151608
22-06 Périgueux Wiersma & Zn Sibculo 19-1249378
12-07 Bergerac A. Rave Aalten 17-1006861
02-08 Bergerac H. Zwiers Den Ham 19-1352883





2e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

H. Hoeks – Bovensmilde

3e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

H. Borgelink – Denekamp

4e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

J. Dekkers – Nijverdal





5e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

W. Weerink – Wierden

6e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

C. & G. Koopman – Ermerveen

7e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

Comb. Niks - Westerhaar





8e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

H. Boertje – Westerhaar-Vriezenveen

9e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

Comb. Seelen – Borne

10e Kampioen Onaangewezen Oude duiven

Herman Brinkman – Tuk





1e Kampioen Aangewezen Oude duiven

J. Dekkers – Nijverdal

2e Kampioen Aangewezen Oude duiven

Comb. Niks – Westerhaar

3e Kampioen Aangewezen Oude duiven

H. Hoeks – Bovensmilde





4e Kampioen Aangewezen Oude duiven

H. Borgelink – Denekamp

5e Kampioen Aangewezen Oude duiven

J. Willems – Nijverdal



1e Champions League Oude duiven

J. Dekkers – Nijverdal

2e Champions League Oude duiven

Comb. Niks – Westerhaar

3e Champions League Oude duiven

H. Borgelink – Denekamp



Geschonken bonnen voor de internetverkoop

Schenkingen onder voorbehoud. De bonnen staan bij Top Pigeons, op

www.toppigeons.nl

Cees Nijdeken, Rijssen

Jelle Jellema, Nijverdal

Herman Borgelink, Denekamp

Jan Morsink, Marle

Comb Seelen, Borne

Benno Kastelein, Hengelo

Comb Bosman, Doetinchem

Jan Dekkers, Nijverdal

Wim Weerink, Wierden

Johanna de Groot, Vroomshoop

Comb. Niks, Westerhaar

Harold Zwiers, Den Ham

Henk Boertje, Westerhaar 

Jan Willems, Nijverdal

Mart Derksen, Almelo

Gebr. Löwik, Almelo

Bart v.d. Bovenkamp, Doetinchem

Henk Wegh, Lochem

H. Geerink & Zn, Tubbergen

Gerard Scholten, Enter

Rick te Morsche, Wierden

Robin Bakhuis, Westerhaar

Ronnie Leusink, Engwierdum

Herman Sabel, Hengelo

H. Radstaak, Gaanderen

J. Vink, Balk

Frank Kwekkeboom, Enschede

Jan Nijboer, Daarlerveen

Henri Hoeks, Bovensmilde

Herman Brinkman, Tuk

Coen Brugman, Luttelgeest

Wim & Micel Evers, Didam

Gebr. Spekking, Terborg

J. Heutink, Almelo

J. Basseman, Enschede

Wiersma en Zn, Sibculo

A. Rave, Aalten






