PV “DE WOUDVLIEGERS”: CLUB MET RIJKE HISTORIE

Het is een hele eer als voorzitter van PV "De Woudvliegers" een voorwoord te mogen schrijven. Want "De
Woudvliegers" is niet zomaar een vereniging.Het is
een vereniging met een rijke
historie en een zeer prominente rol op het gebied van
de duivensport in het heden.

melde datum mogen we n.l
het feit vieren dat hij 40 jaar
aaneengesloten secretaris is
geweest. Verder heeft ook
het jarenlang voorzitterschap van Jan Venema een
stempel op onze vereni
ging gedrukt. Hij heeft het n.l
moeten doorstaan dat tot
twee maal toe een afschei
ding binnen onze vereniging

altijd een belangrijke invloed
op het postduivengebeuren
zowel lokaal als in de regio
gehad. In 1972 werd in onze
vereniging de basis gelegd
voor het containervervoer
van de afd. Oost van de
Zaterdagvliegers. Dit systeem was uniek voor die tijd
en geënt op losse containerbakken. Heden ten dage
wordt nog gebruik gemaakt
van dit systeem. Momenteel
ontwikkelt PV "De Woudvliegers" een mogelijkheid
om de duivensport nog aantrekkelijker te maken. In
samenwerking met de besturen van de afdelingen 7
en 8 wordt onder regie van
PV "De Woudvliegers" in
2005 een tijdrace vanuit
Orleans te houden.

Kampioenendag

Fijn en gezond jubileumjaar
Op zaterdag 8 januari 2005
is het precies 75 jaar geleden dat onze vereniging
werd opgericht. Van de oprichters is helaas niemand
meer in leven. De verslaglegging in de beginjaren was
ook nog niet zo professioneel als nu en daarom gaat
ons gezamenlijke geheugen
terug vanaf de jaren '50.
Aan dit gezamenlijke geheugen heeft onze secretaris Wim Schipper een groot
aandeel gehad. Op voor-

heeft plaatsgevonden. In de
loop der jaren werd PV "De
Trekvogels" en PV "De Gevleugelde Vrienden" opgericht."De
GevleugeldeVrienden" heeft slechts een
kort leven gehad en enkele
jaren geleden heeft "De
Trekvogels" zich ook weer
opgeheven en zijn de meeste leden teruggegaan naar
de basis, PV "De Woudvliegers". Onze vereniging heeft
zowel organisatorisch als op
het gebied van het vliegen

Verder heeft onze vereniging een rijke historie aan
het organiseren van kampioenendagen. In de jaren '70
werd enkele jaren achtereen
de Veluwse Kampioenendag
georganiseerd. Aan deze
show deden liefhebbers uit
heel Nederland en zelfs
België mee. Sinds enkele
jaren wordt wordt weer een
kampioenendag georganiseerd in Putten. Hieraan
nemen kampioenen uit de
omliggende afdelingen en
fondclubs deel. Op het gebied van vliegen zijn we
door de jaren heen ook
toonaangevend geweest. In
het recente verleden hadden
Jan Venema en Co Verbree
een voortrekkersrol met vele
vroege duiven en kampi-
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oenschappen in de regio en
nationaal. Momenteel strijden liefhebbers als de
Comb.Verbree, Wout van
den Hoek en Gert Doppenberg om nationale en regionale titels en wordt met nog
andere liefhebbers uit onze
vereniging jaarlijks veel op
teletekst gescoord (de eerste tien van een regionaal of
nationaal concours). In 2003
was PV 'De Woudvliegers"
de sterkste verenging van
heel de afdeling Midden
Nederland (2500 leden).
Voor de organisatie van het
jubileum dat onze vereniging
gaat vieren heeft het bestuur
een commissie in leven
geroepen. Deze commissie
is voortvarend tewerk gegaan en er staan een aantal

aantrekkelijke evenementen
op de rol. De commissieleden, t.w. de heren Huib
Bransen, Gert Doppenberg
en Wout van den Hoek,
willen wij vooraf al bedanken
voor het vele werk dat zij
voor onze vereniging doen
en gedaan hebben.

Jubileumboekje
Tenslotte bedank ik Wim Pol
en zijn secondant Wim
Schipper zeer voor de samenstelling van dit unieke
jubileumboekje. Ik zou de
overige leden van bestuur
en overige commissieleden
te kort doen door hier niet te
vermelden dat ook hun inbreng erg belangrijk geweest is voor onze club.
Ook daarvoor hartelijk dank.

De samenwerking binnen
onze club is een van de
belangrijkste pijlers voor het
succes van onze vereniging.
Het is bekend dat veel leden
in de loop der jaren ons zijn
ontvallen. Laten wij ook daar
met dit jubileum even bij stil
staan. Verder wens ik al
onze leden een fijn en gezond jubileumjaar toe en
spreek het vertrouwen uit
dat wij nog lang van onze
fijne hobby mogen genieten.

Gert Jan van Putten
(voorzitter)

Colofon
75 jaar duivensport in Putten
Tekst en lay-out: Wim Pol, E. Verheijen
Druk: Huib Bransen
Foto's: Henk Hutten, Ernst Verheyen, archief
Jan Venema en Wim Schipper en aantal leden
Oplage ± 60 stuks
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PV "DE WOUDVLIEGERS" VAN DE GROND

Oprichters
(door Wim Pol)
Het is maandag 8 januari
1930. Net melkenstijd geweest!
Door
hevige
sneeuwval ligt het 'openbare
leven' voor een groot gedeelte plat. De zandwegen
in en rond de buurtschap
Veenhuizerveld zijn praktisch onbegaanbaar. Een
ijskoude Noordooster jaagt
het vers gevallen sneeuw op
sommige plaatsen tot recordhoogte. Reijer Jansen
(22) uit Veenhuizerveld trotseert die avond na zijn zware dagtaak en het melken
van de geit het hondenweer.
Het witte spul valt gestaag
uit de loodgrijze hemel. Echt
geen weer om hond en kat
uit te laten, maar Jansen

trekt zijn zware, duffelse jas
nog vaster om zijn stevige
schouders.
Potkachel
Op hoge klompen heeft hij
moeite om staande te blijven. En wat is het bar koud.
In huize Schuit aan de
Voorthuizerstraat snort de
potkachel. Binnen is het
behaaglijk warm. Dirk zit
met een knalrode kop (bijna)
bovenop de snorrende potkachel. De "mannen" van
het eerste uur zijn Reijer
Jansen, Dirk Schuit en Aart
van de Brink. Die avond wil
het trio nog komen tot de
oprichting van een duivenclub. Men komt er snel uit.

Achteraf, een zeer gedurfde
daad in die tijd. Ik hoor het
een paar jaartjes later dat
wel mijn bloedeigen vader
nog zeggen: "wie zijn geld
wil zien stuiven, die koopt
konijnen en duiven". In de
vergadering die volgt, worden nog meer 'duivenliefhebbers" betrokken. De club
krijgt de toepasselijke naam
van "De Woudvliegers". Aart
Doppenberg gooit de naam
met succes in de groep. Een
zeer toepasselijke naam
overigens, daar de initiatiefnemers in de buurt van het
woud (het bos/wp) wonen.
Het moet in eerste instantie
komen van wat losse centen, dubbeltjes en kwartjes

3

en een oude wekker. Maar
men redt het! Het eerste
bestuur bestaat uit Carel
Klinck (voorzitter); Renger
Klinck (secretaris); Marius
Grift (penningmeester) en
de leden Aart Doppenberg,
Aalt van de Brink, Reijer
Jansen en Dirk Schuit. In die
tijd zijn er verdraaid weinig
faciliteiten voor de duivenmelkers, zoals de liefhebbers toen in de volksmond
worden genoemd. Het gaat
er primitief aan toe, maar de
basis voor een echte vereniging is gelegd! De duiven
worden ingekorfd bij de heer
Dirk Schuit aan de Voorthuizerstraat.

ding, waarin werd vermeld
hoe laat de duiven zijn gelost. Dat neemt vaak zoveel
tijd in beslag, dat de duiven
er vaak eerder zijn dat het
telegram. Van Soestduinen
keerden alle duiven terug.
Dus staat er een tweede
programmavlucht op het
programma en wel Geldermalsen. En in 1930 nog
zonder radar, luchtvervuiling
of wat voor oorzaken dan

gemaakt op een papieren
band.
Oorlog
In de tweede wereldoorlog
moesten ook in Putten alle
postduiven worden opgeruimd, maar de toenmalige
voorzitter Renger Klinck
dacht daar duidelijk anders
over. Twee duiven liet men
onderduiken! In het geheim

Vervoer
Het vervoer gebeurt vanuit
Putten met de kruiwagen (!)
naar het Staatsspoor in Barneveld. Wat later per transportfiets en nog wat later
met een karretje achter de
fiets. "Vervoerder" Evert van
de Hoek komt nog wel eens
te vallen, als hij een paaltje
langs de kant van de weg
raakt. Als vaste vergoeding
krijgt Evert veertig cent per
maand, zijnde de maandcontributie! Wel moet de
arme drommel daarvoor
twee keer per week van
Putten naar Barneveld v.v.
Zegge en schrijve voor TIEN
CENT per keer. Bijna niet te
geloven. En in deze tijd gewoon ondenkbaar! Vrije tijd
was in die tijd net zo
schaars als "energie en
geld" nu! Ouderen onder
ons zullen zich de tijd nog
herinneren dat een kist aan
de muur met twee of drie
postduiven al iets bijzonders
was! Op de eerste vlucht
worden negen(!) duiven
ingekorfd.
Lossingsplaats
Soestduinen. De eerste
berichtgeving bestaat uit
een telegram van de stationschef aan de concourslei-
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Ter gelegenheid v.h. 25 jarig jubileum, v.l.n.r R. Hoek, E. Hoek,
E. v.d. Weitgraven, J. Doevenlans, de Greef, H. Jansen
werd diep in het Veluweook zijn er ook al rampvluchten. Van het hele 'konvooi'
keerde geen duif terug. Nu
is dat in die jaren absoluut
geen probleem, want op de
markt in Barneveld zijn
"postduiven" voor "een appel en een ei" te koop! Van
een moderne klok, laat
staan van een elektronisch
systeem, had nog geen
sterveling gehoord. Toen
stond op een centraal punt
een wekker ja, u leest het
goed en als je duif binnen
was, rende je bijna als een
bezetene naar de plek om
de tijd vast te leggen. Na
een aantal jaren volgde een
periode dat een centrale
klok de tijd registreerde. Een
tikkeltje minder primitief dus!
De melker nam het (gummi)ring van de duif mee en
stopte deze in de klok,
waarna een afdruk werd

bos, een piepklein hokje
gebouwd. Volgens overlevering haalden twee rode doffers het einde van de oorlog.
Maar toen de twee duiven,
na jaren vastzitten werden
losgelaten, kwamen ze nooit
meer terug. Direct na de
oorlog die in Putten zulke
diepe wonden achterliet
nam de animo voor de duivensport toe. Voor in die tijd
veel geld, werden andere
duiven aangeschaft, mee
gekweekt en vluchten georganiseerd. Het jaar daarop
1946 om precies te zijn
kwam een fusie tot stand
met
de
postduivenvereniging PV "Ons Genoegen" uit het naburige Voorhuizen, maar de naam bleef:
"De Woudvliegers". Wel
werd men lid van de Nederlandse Bond van Zaterdagdagvliegers, de NBVZ. Later

werd om ietwat mistige redenen genoemde fusie weer
ongedaan gemaakt. Men
veranderde in die tijd nog
wel eens. Ook van "inkorflokalen"! Eerst korfde men in
bij Kobus Schuit (Voorthuizerstraat) daarna bij Aart
van de Brink (Veenhuizerveld). Na de fusie met "Ons
Genoegen" werd ingekorfd
bij A.de Ruiter (Batosweg)
en vervolgens bij het "Melkmeisjes". Toen de fusie

Eenmaal in het gemeentelijke verenigingsgebouw aan
de Van Damstraat fleurde
de club op. Ter gelegenheid
van het veertig jarig bestaan
organiseerde de club een
grote streektentoonstelling
in het dorpshuis Stroud.
De ruim zevenhonderd duiven kwamen o.m. uit Ede,
Nijkerk, Voorthuizen, Ermelo, Nunspeet, 't Harde,
Doornspijk, Uddel en Garderen. Een record aantal dui-

Huldiging R, Jansen
weer ongedaan werd gemaakt verhuisde men naar
Kobus Schuit aan de Voorthuizerstraat. Daar bleef men
tot 1963.
Boevenhok
Daarna werd het "Boevenhok" in de gemeentelijke
Eierhal gehuurd voor f 25,
per jaar. In dat jaar werden
25 vluchten gehouden en
3820 duiven ingekorfd! Van
de Eierhal verhuisde men
naar café De Roskam aan
de Achterstraat en vervolgens naar eigen gebouwtje
bij De Aker.
Daar vertrok men ook weer
en nestelde zich andermaal
in de Eierhal, waar men
gebruik maakte van een van
de eierhokken. Inmiddels
telde de club vijftig leden.

ven voor die tijd! De in tien
klassen
ondergebrachte
duiven werden gekeurd door
de keurmeesters J.Knoeg
(Almelo),
A.M.Bonarts
(Uden), A.Hagers (Berkel)
en J.B.Hen-driks
(Apeldoorn). Een bonnenverkoop
o.l.v. de heer J.Bosman
(Apeldoorn) bracht een leuke cent in het laatje van "De
Woudvliegers". Hoogtepunt
van de avond de huldiging
van Evert v.d.Hoek.
Als jochie van veertien jaar
werd hij lid van "De Woudvliegers". Naast "vervoerder"
en bestuurder stond hij maar
liefst 38 jaar(!) aan de ringentang om de duiven van
een gummiring te voorzien.
Terecht kreeg hij hiervoor de
gouden speld van de NPO
op de revers gespeld en een

gouden duif. Over clubmensen gesproken!
"Zoon Rein"
Ook zoon Rein is al meer
dan vijftig jaar lid van "De
Woudvliegers". Wel niet zo
actief als vader, maar toch!
Een
paar
jaar
later
(1972/wp) werd in de Gemeentelijke
Eierhal
de
tweedaagse
Postduivenshow gehouden die duizenden bezoekers trok. Er waren 1500(!) duiven te bewonderen, waarvan 1050
van de NBVZ (Nederlandse
Bond van Zaterdagvliegers)
en 450 duiven in de categorie serie 4 show. Een geweldige happening voor die
tijd!
Sommige bonnen brachten
bijna f 200, op. Een heel
bedrag. De auto hoofdprijs
van de verloting werd gewonnen door de heer W.van
de Hoorn ('t Harde). Goud in
de klasse werd gewonnen
door twee leden van "De
Woudvliegers" en wel Co
Verbree (Klasse Oude doffers onbevlogen) en Dick
Krol (Oude duivinnen onbevlogen). Organisatoren waren Jan v.d.Pol (Dodewaard), D.Lindner (Heteren)
en Gert Jan v.Putten en
Hendrik Jan (Henk) Doppenberg, beiden uit Putten.
Na jaren van omzwervingen
kwam "De Woudvliegers"
uiteindelijk terecht aan de
Van Damstraat. Men kon
een oud schoolgebouw annex kleuterschool huren van
de gemeente. Maar men
kon het niet eens worden
over de huurprijs. Met name
de toenmalige penningmeester, Gert Jan v.Putten
vond dat de club ten onrechte "werd gepakt"!
Na maar liefst vijf(!) jaar
onderhandelen vond men
elkaar!
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Nieuw stelsel

van

nationale

en internationale
In 1976 werd gemeesters
gaven
de
kozen voor een
dag
extra
glans.
Postduiven
geheel
nieuw
Absolut hoogtepunt
kampioenenstelsel
was de huldiging
binnen de verenivoor een
van twee nog in
ging, n.l. een A en
leven zijnde oprichB klasse. In de A
“appel
en
een
ei”
ters, Reijer Jansen
klasse de eerste
en Dirk Schuit, alstien generalen; de
mede bestuurders
hoogst
geklaste koop
van het eerste uur
seerde liefhebber
Renger
Klinck,
in de B klasse
men
v.Ommen
en
gaan naar de A klasse. Een
Ot
v.d.Brink.
Voorzitter
Jan
z.g. promotie en degradatieVenema sprak de mannen
regeling. Het duo Wim de
op hartelijke wijze toe. Naast
Vette/Gijs v.d.Hoek pakte in
uitreiking van de gouden
rayon 7 van nationaal Orleplak werd de 5 pioniers onans een zeer vroege duif.
der werkelijk daverend apHet 50 jarig bestaan (1980)
plaus benoemd tot erelid
werd gehouden op vrijdag
van "De Woudvliegers". De
11 en zaterdag 12 januari in
heer
Jan
Schuurman
'De Twee Punten'. Een
(Koudhoorn) had de mooiste
prachtige locatie, deel uitvan de show en won hiermakend van het CNV vamee de fraaie bokaal van de
kantieoord in Putten. Nu 't
gemeente. De feestcommisHof van Putten. Een druksie offreerde voorzitter Jan
bezochte receptie, en een
Venema namens alle leden
voortreffelijk
diner,
dito
een fraaie klok.
feestavond en een jubileum-

Knalvroeg
Een jaartje later stond Putten opnieuw op de landkaart
toen (wijlen) Jan van Berkel
knalvroeg draaide van Sint
Vincent. De NL 78-446956
zorgde voor dit Noordelijke
"nationale spektakel". Nu
wordt er niet of nauwelijks
meer over gesproken, alleen
nog door de liefhebber in
kwestie. Anno 2005 wordt
het pakken van een vroege
duif van Sint Vincent, Dax,
Perpignan, of wat voor
vlucht dan ook, als vrij normaal ervaren door de "prijzenpakkers" op de nationale
en internationale fondvluchten. Jammer, maar wel realiteit! Jan van Beek uit Putten
wordt door de NBVZ in het
zonnetje gezet. Hij ontvangt
de gouden speld uit handen
van de heer D.A.van Bezooyen uit Nijkerk. Was ook
een monument!

tentoonstelling met een verkoop van 25 laten jongen

75 JAAR PV “DE WOUDVLIEGERS”

Er zullen in Putten niet veel
verenigingen zijn, die kunnen bogen op een zo rijke
traditie dan PV "De Woudvliegers". Helaas is een
groot deel van het archief/notulen niet volledig.
Debet daaraan zeker de
tweede wereldoorlog en de
vele verhuizingen. Vanaf de
oprichting tot de beginjaren
zestig is helaas weinig tot
niets bekend. Ook het ar-
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chief van plaatselijk en regionale kranten levert slechts
summier wat op. Veel van
de beschikbare informatie is
dan ook via mondelinge
overdracht van onze oudste
leden en liefhebbers van
zusterverenigingen tot ons
gekomen. Uit die gesprekken moet een beeld worden
gevormd, hoe het waarschijnlijk is geweest. Absolu-

te zekerheid is dus er niet.
Excuses daarvoor/wp!

CC Harderwijk
In 1962 is de CC Harderwijk
voornemens rond 1 december een kampioenendag te
organiseren. Het bestuur
van de PV De Woudvliegers
bestaat uit J.Venema (voorzitter); Jan.v Beek (sekretaris);
Dick
Dijkhuis(zen)
(penningmeester) en Wim

Bestuur en feestcommissie
Lubbersen (2e sekretaris).
In kas f 74.71. De contributie
bedraagt f 12, Het kassaldo
is niet toereikend op een
duifje op de kampioensbekers te zetten. 'Is te duur',
volgens het bestuur. Men
organiseert een feestavond.
De inleg bedraagt f 5, per
paar of f 2.50 per persoon.
De vereniging kiest voor een
collectief abonnement van
het NPOrgaan. Kosten f
7.50 per jaar. In die tijd zijn
bekende en goed presterende leden Jan Simon,
Gerrit Pul, Jan Gerritsen,
Bas de Vette, Jan .v.d.Waal,
Evert v.d Hoek en Beerd
Boeve. Boven garage van
Rossum zetten 41 leden
ruim 3000(!) duiven in. Een
jaartje later de eerste conflicten binnen het bestuur.
Het bestuur moet op zoek
naar een nieuw onderkomen.
Enkele bestuursleden weigeren plaats te nemen achter de bestuurstafel. In de
notulen stond 'het is beter

om te zwijgen, dan wat van
de vergadering te vermelden....' In 1964 wordt Wim
Schipper lid en neemt plaats
in het bestuur. Er wordt
deelgenomen aan 24 vluchten en 3998 worden er duiven ingekorfd.
Op de immens grote jubileumtentoonstelling van de
NBVZ in de Expohal Hilversum komen een aantal leden goed voor de dag. Jan
Venema sleept er maar liefst
tien prijzen weg, waaronder
vier keer goud.

"Zieke duiven"
Ook duiven van Evert
v.d.Weitgraven, Wim Lubbersen en Dick Dijkhuis
vallen met de neus in de
boter. Gerrit Pul is van
mening dat het bestuur moet
optreden tegen liefhebbers
die "zieke duiven" inkorven.
"Zaak van de inkorvers",
zegt Jan Venema. De voorzitter wordt generaal van de
CC Harderwijk en schenkt
de verenigingshoofdprijs n.l.

een (fiets)buitenband en
Wim Schipper een t.v. tafel.
Kosten parathyfusprik f 0.25.
Eind jaren zestig jaren wordt
de club opnieuw getroffen
door tal van strubbelingen
binnen bestuur. De secretaris vraagt zich hardop af "of
er wel voldoende kwalitatief
kader binnen de vereniging
is, om de club te leiden". In
de loop van 1968 keert de
rust enigszins terug. Als een
lid vraagt om een loodje in
de klok te doen (voor con
trole/wp) in plaats van een
erwt, wordt deze optie resoluut afgewezen door de
voorzitter. "Te duur", zegt hij
resoluut! De vergadering
eindigt chaotisch. "Kan er
geen wijs uit woorden", zegt
de secretaris als notulist.
Inmiddels korft "De Woudvliegers" (tijdelijk) in, in een
kleine "hokje" van de Gemeentelijke Eierhal. Huur f
126, per jaar. Inmiddels
hebben zich tien(!) nieuwe
leden aangemeld w.o. Gert
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Jan v.Putten en Wouter
v.d.Hoek en bedraagt het
ledental 57. Mede door de
inzet van Hendrik Jan
(Henk) Doppenberg krijgt de
club een inkorfmogelijkheid
naast de Gemeentelijke
Eierhal. Als dank krijgt Henk
een jonge duif van Jan Venema en Vedosa (Greven).
Inmiddels we schrijven 1969
telt de vereniging 70 leden
en worden 8.928 duiven
ingekorfd.

Schiphol
De vereniging gaat met de
dames een dagje uit o.m.
naar Schiphol en de Keukenhof. In 1971 pakt Bertus
en Renger van Beek van PV
"De Woudvliegers" met gro
te voorsprong overigens de
titel in de Afdeling Oost
(NBVZ) en CC Harderwijk
met 8.229 punten. Het huidige bestuurslid Wim Schipper ook anno 2004 sterk
acterend op de fond baart in
1973 opzien door vroeg te
draaien van Barcelona. Op
deze loodzware klassieker
vliegt de NL 70-324003 zich
in het voorste snuitje van de
uitslag van het Inkorfcentrum Veenendaal door de
1243 KM bijzonder snel af te
leggen. Een jaartje eerder is
het "Opatje". Nu een zoon
uit de oude grijsaard....!
Het bestuur bestaat uit Jan
Venema, Wim Schipper, Jan
v.Beek, Berend Boeve, Wijnand Mijnten en Arie Wassink. Na een jaartje Eierhal
vertrekt de club naar de Van
Damstraat. De huur van f
422.75 per jaar kan de vereniging niet opbrengen. Na
jaren van onderhandelen
wordt alsnog een compromis bereikt. Er moet ineens f
20.000, op tafel komen.
Middels allerlei akties lukt
het de club het geld bijeen
te krijgen en de huur ineens
te voldoen voor TIEN jaar!
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Een paar jaar later komt de
sluitingstijd van de bar uitgebreid aan de orde. Na een
"onfrisse en soms felle"
discussie komt men er niet
uit.

"Slechte leden"

zijn en je moet maar afwachten hoe deze duiven
volgend seizoen zijn". Een
"rondje langs bevriende
clubs" leert dat de vlucht
inderdaad op een catastrofe
is uitgelopen.
Bij de zusterverenigingen
PV "De Trekvogels" 7 van
de 133 gezette duiven en
PV "Gevleugelde Vrienden"
10 van de 94 gezette duiven; PV "De Koerier" (Barneveld) 10 van de 61 gezette duiven en bij PV "De
Toekomst" (Harderwijk) 6
van de 100 gezette duiven.
Treurnis alom!

Voorzitter Venema: "Er zijn
goede en "slechte" leden. Ik
dank de goede leden voor
hun inzet. De "slechte" leden zouden er goed aan
doen weg te blijven, of zich
fatsoenlijk gedragen...". Na
al dat "gedoe" kwalificeert
de voorzitter Wim Schipper
als een "uitstekend bestuurslid". Voor zijn koperen
Gouden lustrum
jubileum offreert de club
Tot het bestuur treden toe
hem een tuinameublement.
Ernst Verheijen, Co Verbree
De secretaris is verrast door
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Men zal n.l. in
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een van de lokaklasse
gaan
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Vakantieoord
te Putten.
twee klassen wil de spanDe feestcommissie bestaat
ning bij de minder sterk speuit Hendrik Jan Doppenberg,
lende liefhebbers vergroten.
Wim Pol en Jan Venema. In
Wim de Vette en Henk Vos
de loop der jaren heeft Veacteren vroeg op Nationaal
nema uitstekende contacten
Orleans jonge duiven: goud
opgebouwd met "toppers in
en zilver! Na veel gesprekNederland en Belgie".
ken en onderhandelingen
Derhalve
kunnen
Henk
met het gemeentebestuur
Doppenberg
en
Wim
Pol
wordt de huurprijs voor een
plm.
25
late
jongen
van
naperiode van tien jaar vasttionale en internationale
gesteld op f 200, per jaar. In
grootmeesters uit Nederland
1978 kent Orleans jonge
en Belgie naar Putten halen.
duiven een buitengewoon
Het kost beide liefhebbers
slecht verloop. Voorzitter
wel twee dagen, maar voorJan Venema, spelend in
uit...De verkoop, onder sukampioensstijl zegt: "De
pervisie van Jan de Jongh
duiven die nog nakomen
brengt een recordbedrag op,
hebben een dermate achn.l. f 9500, De eerste sterterstand, dat je er dit seivlucht we schrijven 1982
zoen weinig of niets meer
vanaf Alkmaar, Doetinchem,
aan hebt. Je moet erg zuinig
Leerdam en Meppel wordt
op de vogels zijn. Het rengehouden. Deze traditionele
dement van de nakomelinvlucht, nog altijd onder begen zal beduidend minder

ceptie waar ondermeer de
kampioenen in het zonnetje
worden gezet. Eerste generaal "nieuwe stijl" is de combinatie Aalt Boeve/Ernst
Verheijen. Medio 1989 wordt
de contributie verlaagd van f
50, naar f 40, en wordt de
vrachtprijs per duif f0.05
goedkoper. Inmiddels laat
Venema weten de "bestuurlijke" pijp aan Maarten te
geven.

Afscheid

Twee oudgediende Oosterbeek en Venema
zielende leiding van Gerrit
Doppenberg, is een succesvolle formule! De animo is
groot, evenals de gezelligheid en de (club) penningmeester is aan het einde
van de dag een gelukkig
mens!
Aad
Oosterbeek
wordt penningmeester; Gert
Jan v.Putten NPO bestuurder. Reind .v.d.Hoek krijgt
de zilveren NBVZ speld
vanwege het feit dat hij een
kwart eeuw lid is. Zijn echtgenote krijgt een attentie.
Voor het eerst steekt paramixo de kop op.

Snelle duif
Duif van Jaap Verhoef
maakt op Duffel (natour/wp)
een snelheid van 142.32 km
per uur. In 1985 wordt Den
Bosch jonge duiven een
rampvlucht. Van de ruim
900 ingekorfde duiven keren
er slechts 200(!) terug! Het
huidige inkorflokaal aan de
Hooiweg wordt officieel in

gebruik genomen. Volgens
de fractie van de RPF moeten op het voormalige terrein
aan de Van Damstraat woningen komen voor jonge
gezinnen. In een emotioneel
betoog laat voorzitter Jan
Venema weten met overigens veel dank aan Aad
Oosterbeek dat de club
schuldenvrij is en eigenaar
is van een prachtig eigen
home.
Peter v.d.Broek en Wout
v.d.Hoek treden toe tot het
bestuur. Mede op aandrang
van laatstenoemde krijgt
Putten een "Nationaal inkorfcentrum c.q. commissie". Henk Vos neemt de bar
over en de club neemt na
een jarenlang verblijf afscheid van de NBVZ en
wordt lid van de NAPvP.
Momenteel afdeling 7. De
"feestavonden" worden over
boord gegooid en daarvoor
in de plaats de inmiddels
traditionele
nieuwjaarsre-

Na een periode van dertig
jaar de voorzitter vindt hij
het welletjes. De receptie ter
gelegenheid van het zestig
jarig bestaan wordt zeer
druk bezocht en krijgt extra
glans door de aanwezigheid
van (mede)oprichter en erelid Reijer Jansen (82). De
vereniging krijgt uit handen
van Hans v.Dijk, hoofdbestuurslid van de afdeling
(M)idden Nederland de legpenning van de NPO (Nederlandse Postduiven organisatie/wp) en een geldelijke
bijdrage. Wethouder Ir.Gijs
v.Winkoop memoreert de
rijke geschiedenis van PV
"De Woudvliegers". "Uit de
gemeentelijke stukken blijkt
dat de verhoudingen niet
altijd optimaal zijn geweest.
Gelukkig schijnt er weer licht
in de tunnel', aldus de wethouder. Hij offreert een financiele
ondersteuning.
Herman v.d Brug heeft de
schoonste van de show en
"pakt" een draagbare kleuren tv. Op de feestavond
worden Wim Schipper en
Jan Venema in het zonnetje
gezet.
Het bestuur bestaat uit Jan
Venema
(voorzitter);
W.Schipper
(secretaris);
Aad Oosterbeek (penningmeester); Wout v.d.Hoek;
Herman
v.d.Brug;
Peter.v.d.Broek en Wijnand
Mijnten. Twee jaar later in
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Stervlucht: succesvolle formule
1991 stapt Aad Oosterbeek
uit
het
bestuur
en
E.Verheijen volgt hem op.
Een kundig en zeer gemotiveerd bestuurder gaat heen.
In het jaarverslag maakt
secretaris Wim Schipper
melding van een "leuke
ploeg leden'.
Waarvan akte! Jeugdlid
Henk Mosterd acteert op
hoog nivo en wordt eerste

nationaal kampioen bij de
jeugd.
Huldiging
Terecht besluit de club in
1994 de leden Jan Venema
en Aad Oosterbeek te benoemen tot respectievelijk
erevoorzitter en erelid. Een
van de drie Puttense postduivenverenigingen PV "De

Gevleugelde Vrienden" heft
zich op. PV "De Woudvliegers" doet een bod van f
15.000, op de lokatie, maar
grijpt er uiteindelijk naast.
Nu heeft de club tot volle
tevredenheid overigens de
Vogelvereniging "De Putter"
als buurman. In 1994 worden de "Unieke Werkgebieden" officieel vastgesteld en
vindt installatie plaats van
de seniorenploeg. Op NPO
vlucht Bourges 4 leden van
"De Woudvliegers" op teletekst, t.w. Aalt Boeve (1 en
3); Gerrit Doppenberg (2);
Lammert Brons (4) en
Comb.Verbree (5). Een unicum! In 2002 worden drie
leden gehuldigd, t.w. Marinus Jansen (40); Ernst Verheijen en Jaap Verhoef (25
jaar lid).

Schipper: "Boegbeeld Puttense duivensport"

(door Wim Pol)
Veertig jaar secretaris van
de club! Om de drommel
niet niks. Slechts een enkeling houdt het zolang vol. De
meeste bestuurder geven na
een aantal jaren de bekende
pijp aan Maarten. Willem
Schipper (Wim) zit zo niet in
elkaar. "Wil alles wat ik doe,
zo goed mogelijk doen. Mijn
vrouw zegt vaak, dat ik er
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nog wel een aantal jaartjes
aan kan vastknopen. Maar
ik zie dat toch een tikkeltje
anders. Ik ben nu 73 jaar en
ik vind het welletjes", zegt
Wim Schipper tijdens een
boeiend gesprek.

Dikke punt
De gezondheid wordt ook
wat minder. Al met al een
reden om er komend jaar

een dikke punt achter de
zetten", zegt "good old" Wim
Schipper. De laatste jaren
gaat het natuurlijk allemaal
wat makkelijker dan vroeger.
Neem b.v. het maken van
de uitslag. Alles moest in de
beginjaren met de hand
gebeuren. Een geweldige
klus. Nu een druk op de
knop, en de uitslagen rollen
uit de computer. Het begon

met onze "sik" net na de
tweede wereldoorlog. "Een
vreselijke tijd. Door de aanslag was Putten in diepe
rouw gedompeld. Verdriet
voerde de boventoon. Voor
iets anders was nauwelijks
plaats. Nee, zeker geen
mooie tijd", zegt Wim.
Desalniettemin kocht ie samen met z'n broer 4 duiven
bij de poelier. Er werd en
piepklein hokje gebouwd,
maar uiteindelijk kwam er
weinig van terecht. Alhoewel
(nog) geen lid, werd wel
ingekorfd bij A.de Ruiter aan
de Batosweg. Het kon toen
allemaal nog! Rond de vijftiger jaren moest Wim in
dienst en de duiven werden
opgeruimd. Na de wapenrok
te hebben gedragen, begon
het warempel weer te "kriebelen". Bij schoonpa Jo van
Beek (Oude Garderenseweg) werd begonnen. Wim
pakte met zwager Renger
toen al lid van PV "De
Woudvliegers" de draad
weer op. Zo nu en dan werden best leuke succes(jes)
behaald, maar Schipper
wilde graag zelfstandig verder. In 1962, inmiddels getrouwd en woonachtig aan
de Calcariaweg (nu nummertje 13) werd hij ook lid
van PV "De Woudvliegers".
Een club, die hij altijd trouw
is gebleven. Het toenmalige
bestuur zag wel "iets" in
Schipper en benoemde hem
prompt tot sekretaris. Hij
nam het stokje over van Jan
van Beek.

Trammelant
Inmiddels was het gezin
Schipper gaan wonen aan
de Marijkelaan 15.

Wim achter zijn computer
Na aanvankelijk wat trammelant met z'n hok (vergunning gemeente etc/) had
Wim al vrij gauw de duivensport goed in de vingers.
Met een hand(je)vol duiven
speelde hij toen nog zonder
last van roofvogels de sterren van de hemel vanaf
Barcelona en Sint Vincent.
Bijna wereldberoemd (!)
waren in die dagen "Opaatje
1 en 2"! En op de loodzware
overnachting spelen?
Jonge, dat was wat in die
jaren! Schipper: "Ja, als
secretaris kwam er veel op
je af. Ook veel narigheid.
Heel veel zelfs". De meeste
vergaderingen werden gehouden in hotel "De Roskam". Het inkorven op meer

dan een plaats. Alle leden
kwamen op de ballotage.
Soms gebeurde het, dat een
aangemeld lid na een heftige, en soms oeverloze discussie al dan niet op juiste
gronden werd afgewezen en
niet werd aangenomen.
"In 1967 kwamen de aangewezen kampioenschappen in beeld. Kosten f 120,
Dit bedrag kwam er door de
liefhebber 2 cent per duif
extra te laten betalen. Kosten toen? Inkorven Ede (11
ct),
Geldermalsen,
Den
Bosch (13 ct) en Roosendaal (15 ct per duif). Het
ledental groeide gestaag,
evenals het aantal gezette
duiven. Na tal van omzwervingen (politiecel achter
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gemeentelijke
werkplaats,
eierhokken etc) kwam de
club in 1972 voor de laatste
maal in de locatie naast de
Eierhal bijeen. Een jaartje
later werd de eerste najaarsvergadering in de vaste
lokatie aan de Van Damstraat gehouden.

meerde receptie, huldiging
van oud bestuurder, geza

zo zegt hij. Zoals gezegd, de
laatste jaren is het "rustig in

(Bar)beheer
"Ja, in die tijd werd de club
van "hot naar haar" gesleept", vertelt Schipper. Zo
kwam het (bar)beheer kwam
voor een aantal jaartjes in
handen van het echtpaar
Schipper. Vervolgens fungeerden in de loop der jaren
als "barbeheerders" G.Boute
en Zn, Gebroeders Jaap en
Chris Verhoef, H.Vos, Aalt
v.Grol en Louis Weber. De
laatste jaren zwaaien de
bestuurders Ernst Verheijen
en Wim v.d.Waal de scepter
over het reilen en zeilen
achter de bar. In 1973 werd
de klaverjasclub van PV "De
Woudvliegers"
opgericht.
Nog steeds in de wintermaanden op donderdagavond actief. Het traditionele
kerst- en paasklaverjastoernooi, met een scala aan
prijzen, scoort al jaren erg
hoog! Medio 1975 besloot
het bestuur het aantal bestuurders terug te brengen
van 9 naar 7. Ruim tien jaar
was de locatie aan de Van
Damstraat "het" onderkomen van de club. In tegenstelling tot vroeger, verloopt
nu gelukkig alles vrij "vlotjes". Een van de hoogtepunten noemt Wim Schipper het
50 jarig jubileum van de
club. "Een schitterende dag
in het CNV gebouw. Een
druk bezochte en geani-
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Wim zijn accommodatie in een bosrijke omgeving

menlijke maaltijd, daverende
verkoop van duiven en puike
feestavond. Absoluut dieptepunt noemt Wim de schorsing van twee leden van de
vereniging. "Dat is me echt
niet in de kouwe kleren gaan
zitten. Dat was toen wel
wat", zegt hij, nu een dikke
25 jaar later in zijn gezellige
woonkamer aan de Calcariaweg.

Eigen home
In eigen "home" aan de
Hooiweg werd de eerste
officiële vergadering gehouden op 24 februari 1986. En
wat voor vergadering! Een
"buitengewone" ledenvergadering nog wel, waar gevraagd werd "ja" te zeggen
tegen de overgang van de
NBVZ naar de afdeling M
(NABvP), nu afdeling 7.
Naast secretaris is Wim ook
een zeer gewaardeerd lid
van de senioren ploeg. "Ook
hartstikke leuk. Ga er altijd
met veel plezier naar toe",

de tent". “Graag houden zo,
want aan trammelant, heb ik
een broertje dood. Kan ik
slecht tegen", aldus het
boegbeeld van "De Woudvliegers". Ook Schipper is
een betrekkelijk kleine fondliefhebber. Ja, het zware
labeur trekt hem. De laatste
jaren zet hij leuke uitslagen
neer. Wim en Martha wonen
tegen de bosrand. Prachtige
stek, dat wel. Maar soms
wordt ie "gek" van de roofvogels. "Ja, echt het wordt
echt te dol. Ben al wat goede duiven verspeeld. Daarom word ik hier ook nooit
kampioen", zegt Wim met
een vette knipoog. Maar het
is waar. Zag het een keer
met eigen ogen, toen een
havik er tussen klapte en
met een "kampioentje" van
Willem de lucht in ging! Na
een aantal jaartjes in combinatie,
(comb.v.d.Hoek/Schipper/w
p) te hebben gevlogen, is
Wim weer kapitein op eigen
schip. "Ging overigens prima

met Gijs. Leuke successen
gehad", zegt Schipper. Maar
het uiteindelijk ook toch op
eigen benen willen staan en
de latere ziekte van Gijs
v.d.Hoek maakte (helaas)
een einde aan genoemde
combinatie.

Tot slot
Tot slot zegt Wim een paar
rake dingen. Dingen die
recht uit zijn hart komen.
"We moeten niet denken dat
we als 'duivensport" onkwetsbaar zijn.
Als we dat denken, zitten we
fout. Goed fout ook! Willen

we scoren en wie wil dat niet
en de duivensport op het
been houden, zullen we
maatregelen moeten nemen
op het gebied van welzijn.
Vooral tijdens vervoer en
vluchten"!

NIEUWE LOKATIE VEEL VOETEN IN AARDE

Er zullen weinig verenigingen in Putten zijn, die in de
loop der jaren, zo vaak zijn
verhuisd. Men is werkelijk
van "hot naar haar" gesleept. Volgens overlevering
eerst bij A.de Ruiter, daarna
J.Schuit en vervolgens naar
een politiecel achter de gemeentelijke Eierhal, garage
Piet Volders, zolder Piet
Volders. Door een luik aan
de achterkant van de trap te
maken, klommen de leden
elke week naar boven. Bijna
niet te geloven! Het was
behelpen van "hier tot gunder". In 1970 kreeg de vereniging een stukje grond,
waarop een in de polder
gekochte directiekeet van
rijkswaterstaat
geplaatst
mocht worden. Medio 1973
moest men weer ophoepelen, daar het kerkelijk centrum "De Aker" op die plaats
moest komen. Weer naar de
Eierhal, waar de club twee
eierhokjes kon huren. Na
veel en eindeloze onderhandelingen kwam men
uiteindelijk aan de Van
Damstraat terecht. Men
dacht in rustig vaarwater te

komen, maar mooi niet! Het

der van "Wilhelm Tell". Deze

Feestelijke bijeenkomst
toenmalige
gemeentebestuur vroeg een dermate
hoge huur, dat de club financieel ten onder dreigde
te gaan! Na veel "geharrewar en gekissebis" werd een
aanvaardbaar
compromis
bereikt. Maar in de beginjaren tachtig maakte de gemeente Putten de club
(glas)helder, dat men binnen
afzienbare tijd toch moest
vertrekken. Diverse alternatieven werden bekeken,
waaronder een inkorfcentrum bovenop de schietkel

suggestie zou de club wer
kelijk "klauwen met geld"
kosten. Een optie, om een
van de drie leegstaande
kleuterlokalen als clublokaal
te gebruiken, bleek niet
haalbaar.
Sloop
De "lokaties" waren voor
een ding geschikt: n.l. voor
de sloop.
Zustervereniging PV "De
Gevleugelde
Vrienden"
kampte ook met huisvestingsproblemen. De club

13

moest de accommodatie
Klaarwaterbos
verlaten,
waar de gemeente wilde
bouwen. Van de gemeente

ter kon met de afbouw worden begonnen. Met dank

wethouder G.v.d.Kamp van
Sportzaken droeg het gebouw namens de bouw
commissie over aan de heer

Het nieuwe gebouw aan de Hooiweg
Putten kreeg men een stuk
grond van plm. 700 vierkante meter aan de Hooiweg.
Verder bekostigde de gemeente het bouwrijp maken
van de grond, aanleg riolering, ontsluiting en aanleg
van een parkeerruimte. Na
jaren van geharrewar kon
met de bouw van een gezamenlijke lokatie aan de
Hooiweg worden begonnen.
In acht weken tijd werd het
gebouw uit de grond "gestampt" en net voor de win-
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overigens aan een groot
aantal leden en vrijwilligers.
Met name bestuurslid A.J.
Oosterbeek heeft zich van
meet af aan, geweldig ingezet het een en ander te realiseren. Veel geschikt materiaal van de oude lokatie
aan de Van Damstraat, kon
worden (her)gebruikt. Tal
van akties werden gehouden, waaronder een verkoop
van 50 late jongen. Uiteindelijk werd in Maart 1986 het
nieuwe onderkomen officieel
in gebruik genomen. Oud

J.Venema, voorzitter van PV
"De Woudvliegers". "Samen
bouwen is economisch en
praktisch. Ik hoop dat dit
gebouw
de
onderlinge
vriendschap zal bevorderen.
Bouwen met weinig geld is
niet gemakkelijk. Deze verenigingen waren een voorbeeld van zelfwerkzaamheid", aldus Van de Kamp
tijdens zijn gloedvol betoog.

Duivendokter Jan Venema (76) nog actief

Heerljike ontspanning in de “bos”tuin
(door Wim Pol)
Na een periode van bar
slecht weer, slingert de zon
op deze vredige (vrijdag)morgen haar stralen
ietwat grillig door de bomen
in de tuin van de familie
Venema aan de Harderwijkerstraatweg in Putten. Aan
de rand van het "Meluwe
Woud" hebben de heer en
mevrouw Venema, na jaren
aan de Nijkerkerstraat te
hebben
gewoond,
hun
"stekkie" gevonden. "Als het
kan blijf ik hier wonen tot
m'n laatste snik", zegt ie.
Johannes Venema (76)
oud-voorzitter
en
erevoorzitter van de jubilerende

postduiven-vereniging "De
Woudvliegers" zit ontspan
nen in z’n makkelijke stoel.
Niet in ruste, dat zeker niet.
Nog altijd is dr. Venema
bijna dag en nacht bezig.
Uiteraard niet als dierenarts,
maar wel als erkend "duivendokter". Het woord duivenmelker wil Venema liever
niet horen. "Ik ben altijd
liefhebber geweest, en nog.
Zijn naast intelligente, toch
ook nog prachtige vogels",
zegt hij.

"Duivendokter"
Op
58
jarige
leeftijd
(1986/wp) was hij de eerste
in Nederland die zich volledig toelegde op de duivengeneeskunde. Een echte
duivendokter van het eerste
uur! Op de vraag waarom
dr. Venema niet rustig aan
doet, zegt de nog zeer vitale
76 jarige: "Ik kan erg moeilijk
stil zitten. Bovendien kan ik
mijn kennis van postduiven
nu in de praktijk van alledag
brengen.
Er zijn relatief weinig mensen die zich met de duiven-
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geneeskunde bezighouden".
Venema een geboren en
getogen Groninger vindt de
postduif een zeer boeiende
vogel. Hij houdt zich al jaren
bezig met de studie van
duiven. Het feit alleen al dat
er weinig gespecialiseerde
"duivendokters" waren, was
voor Venema de aanleiding
om zich met hart en ziel op
het "duivengebeuren te storten". Venema is wijd en zijd
bekend. In zijn goede jaren
was hij een van Nederlands
beste wedstrijdvliegers. Zijn
kennis van duiven, in combinatie met zijn ervaring als
dierenarts, maakte zijn praktijkruimte aan de Nijkerkerstraat en later aan de Harderwijkerstraat tot een waar
toevluchtsoord voor zorgzame liefhebbers. Van heinde en verre kwamen, en
komen ze! Met allerlei (duiven) kwalen, klachten en
vragen. Veel tijd vraagt elk
jaar opnieuw de inenting van
jonge duiven tegen het paramixovirus en coli. Venema: "Als de colibacterie snel
en effectief behandeld wordt
heeft het jonge spul ook
minder problemen met de
adenovirussen".

"Middeltjes"
Als ik tal van "huis, tuin en
keukenmiddeltjes"
(vruchtensappen, wei, kalvermelk,
appelazijn e.d./wp) op tafel
gooi, fronst Venema enigszins z'n wenkbrauwen. "Ja,
zegt ie. De resultaten zijn
erg verschillend. Echt succesvol is het niet, zo is uit
nader onderzoek gebleken.
Maar echt kwaad kan het
ook weer niet", aldus de
"Puttense
duivendokter".
Met het enten is Venema
toch een aantal weken zoet.
"Een enkeling komt naar me
toe, maar de meeste liefhebbers hebben graag dat ik
aan huis kom. Geef dat
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meestal nog wat (gratis)
over een eigen accommodaadviezen", grapt Venema
tie aan de Hooiweg. Venelachend". Tegenwoordig zijn
ma: "We moesten altijd locade belangen in de duiventies huren. De gemeente
sport enorm groot. Veel van
had nooit een stukje grond
de voorkomende klachten
voor ons. Na jaren van on(paratyfus, coccidiose, worderhandelen was het dan
minfecties en ornithose) zijn
eindelijk zover. Met hulp van
vrij eenvoudig vast te stellen
een paar metselaars en de
en vrij vlot te genezen. Het
fantastische inbreng van
zich geheel eigen maken
eigen leden, is een knap
van de duivengeneeskunde
gebouw uit de grond geis bij Venema een proces
stampt". Nu, na zoveel javan jaren geweest. Maar de
ren, kijkt de oud-voorzitter
liefde voor de postduif had
daarop met veel plezier
hij al vroeg. Hij nam zelfs
terug. "Ik heb bij "De Woudeen postduif mee, toen de
vliegers" een fantastische
jonge knaap eindexamen
tijd gehad. Nu ben ik nog
moest doen. Hij liet de duif
met veel plezier "werkzaam
los met een briefje aan de
in de duivensport". Toen
poot, dat hij geslaagd was.
verzorger Wout van den
Zijn ouders waren al ruimHoek opstapte, kwam een
schoots op de
einde aan het
hoogte, toen
"tijdperk Venema".
het "feestvar- “Ik kan heel
Over Wout spreekt
moeilijk
ken" arriveerVenema na zoveel
de. Over een
jaren
nog zeer
stil zitten”
van zijn langlovend. "Een goudurigste
en
den vent. Betere
moeilijkste ingreep vertelt
verzorger heb ik nooit gehij: "Het verwijderen van een
had. Een op en top melker.
tumor bij een kampioensduiDerhalve heb ik toen op een
vin was een hele klus. Het
gegeven moment de keuze
kostbare moedertje kon
gemaakt en met een "bloegeen eieren meer leggen,
dend hart" besloten m’n
doordat het forse
duiven weg te doen. Anders
gezwel haar eileider beknelhad ik misschien nog wel
de. Na afloop heb ik een
duiven gehad", zegt ie. Veheel diepe zucht geslaakt",
nema kreeg daardoor meer
zo zegt hij. Venema heeft in
vrije tijd.
zijn praktijkruimte röntgenapparatuur, waarmee hij
Leuke dingen
dergelijke problemen kan
Meer tijd, om andere leuke
opsporen.
dingen te doen, zeker ook

Eigen home
In de club, waar Venema tig
van jaren de scepter zwaaide, kende hij geen al te grote problemen. In 1960 werd
hij lid, en meteen voorzitter
van de club. Na wat "rumoerige tijden" bracht hij rust in
de tent. Na een jarenlang
verblijf aan de Van Damstraat, beschikt PV "De
Woudvliegers" sinds 1986

binnen de club. Als er bij de
"De Woudvliegers" iets georganiseerd moest worden,
was hij vaak van de partij.
Hij hield ook van gezelligheid en dronk na afloop van
het korven met menig liefhebber een "pint"!Het gesprek ging over duiven, altijd
maar duiven. Een van de
hoogtepunten? "Zeker de
bouw van de accommodatie
aan de Hooiweg en de uit

land. Dieptepunten? Na enig
denkwerk "Jazeker. Door
onenigheid en onderling
gekrakeel stapten een aantal leden op en PV "De
Trekvogels" werd opgericht.
Jaren later op identieke
wijze met PV "De Gevleugelde Vrienden". Betreur dat
nog steeds. Gelukkig is alles
weer op z'n pootjes terecht
gekomen", zegt Venema.
Ontegenzeggelijk heeft Jan
Venema op de enige postduivenvereniging die Putten
(nog) rijk is een verdraaid
grote stempel gedrukt. De
club heeft in de loop der
jaren een uitstekende naam
opgebouwd, zeker ook als
nationaal inkorfcentra. Van
heinde en verre komt men
nu naar Putten.

Twee redenen

Dr. Venema bezig met microscopisch onderzoeki
reiking van de legpenning
van de NPO tijdens een
feestelijke bijeenkomst van

de club ter gelegenheid van
het zestig jarig bestaan",
zegt hij. De onderscheiding
werd uitgereikt door H.van
Dijk, hoofdbestuurslid van
de afdeling Midden Neder-

Een van deelnemers vertelde me eens: "We komen om
twee redenen naar Putten.
De eerste door de perfecte
organisatie en ten tweede is
het altijd gezellig". De goede
naam is mede te danken
aan de inzet van Jan Venema. En daar mag hij nu anno 2005 best een tikkeltje
trots op zijn.
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SENIOREN WILLEN IETS DOEN VOOR DE CLUB

Na gedane arbeid is het goed rusten
Al meer dan tien jaar houden een aantal leden, t.w.
Henk v.d.Kraats, Wim Pol,
Jan Schreuder en Wim
Schipper het clubgebouw
aan de Hooiweg zo goed
mogelijk schoon. Elke dinsdagmorgen is het kwartet
present. Alle voorkomende
werkzaamheden
worden
verricht. Van het reinigen
van de wc tot ramen lappen
toe. In het vliegseizoen beperken de werkzaamheden
zich in hoofdzaak tot het
schoonmaken van manden,
tafels en bar en het snijden
van ribkarton voor tientallen
verzendmanden. "Good old"
Jan Schreuder is daar een
meester in. Na het vliegseizoen periode oktober t/m
maart komt het "rand- en
buitengebeuren" wat meer
in beeld.
Sfeer
De onderlinge sfeer is al die
jaren uitstekend! Henk Vos
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maakte
ook
in
zijn
functie als barbeheerder
lange lange tijd deel uit van
de seniorenploeg, evenals
Gijs van den Hoek. Vos
helaas overleden en Van
den Hoek is door ziekte niet
meer in staat werk voor de
club te doen. Ook twee
mannen waar aan "De
Woudvliegers" veel te danken hebben. Waarom doet
het viertal dit? We vroegen
het hen "op de man af".
Henk van de Kraats (63):
"Ja,jong. Wat moet ik daarop nu zeggen. Ben voorzitter van de klokkencommisssie en ik vind dit ook
hartstikke leuk werk. Heb
altijd "moeite" op tijd te zijn,
want mijn duiven gaan voor.
Op deze wijze beteken ik
toch nog wat voor de vereniging. Wim Pol (73): "Beschouw het als een wekelijks uitje. Als ik half kan, ben
ik present. De onderlinge
sfeer is buitengewoon goed.
Een van de "smaakmakers"

is zeker Henk. Metname als
ie met z'n "vodden" weer
hard heeft gevlogen. Good
old Schreuder zien de drie
mannen als de baas van het
zaakje. Jan Schreuder (78):
"Ja, er moet er toch een de
grote lijnen in de gaten houden. Dat doe ik dan maar!
Ga ook met plezier hier naar
toe. Zolang de gezondheid
het toelaat blijf ik komen.
Wordt die minder, stop ik".
Wim Schipper (73): "Zou
dinsdagmorgen voor geen
goud willen missen. Zie er
echt naar uit. Laat andere
dingen er voor staan. Een
keer per jaar gaan met de
dames natuurlijk gezellig
een avondje uit. Betalen we
wel uit eigen zak hoor".
Content

“De Baas”
Voorzitter Gert Jan van Putten laat weten dat het bestuur erg content is met de
seniorenploeg. "Voor het
inkorven, of een verkoop.
Noem maar op. Alles staat
netjes klaar. We kunnen zo
beginnen. Het zijn "gouden
mensen" voor de club".

R.G. v.d. HOEK TREKT BIJNA 50 JAAR DE KAR!

Het langste lid van de jubilerende vereniging PV "De
Woudvliegers" is R.G.v.d.
Hoek. Rein werd al op zeer
vroege leeftijd bij de duiven-

sport betrokken en werd
derhalve lid in 1956. Een
respectabele tijd. Ook zijn
vader, E.v.d.Hoek was jarenlang een van de steunpilaren van de Puttense duivensport. Jarenlang zette
het "kleine manneke" zich in
voor de clubs waar hij lid
van was. Zoon Rein is meer
een wat rustiger type. Raakt
niet gauw in paniek. Hij
heeft zijn hart verpand aan
het zware labeur. Als de
koper ploert het peloton
ongenadig teistert, is Rein in
z'n element. Ook zijn duiven
overigens. Want meer dan
eens, zat hij in het voorste
snuitje van de uitslag. Vooral zijn bespiegelingen over

de goede oude tijd zullen
nog lang heugen. Evenals
zijn stereotype houding,
lurkend aan een flesje...
Rein is de jongste niet meer,
maar nog wel zo vief dat hij
de sport kan blijven beoefenen. Hij behoort gewoon bij
de inventaris. En mijn vader
zei altijd: oud en degelijk
spul moet je niet van de
hand doen.

BESTUUR EN LEDENBESTAND

Het ledenbestand in het jubileumjaar, helaas waren enkele leden afwezig.
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Op
dit
moment
(juli
2004/wp) bestaat het ledenbestand van PV "De
Woudvliegers" uit plm. 50
leden. Het bestuur bestaat
uit Gert Jan van Putten
(voorzitter vanaf 1990); Wim
Schipper
(sekretaris vanaf 1965);
Ernst Verheijen (penningmeester vanaf 1991); Wout
van den Hoek (bestuurslid
vanaf 1987); Wijnand Mijnten
(tweede
secretaris/
vluchtbescheiden
en
(hoofd)hokcon-troleur vanaf
1987); Wim van de Waal
(vluchtpenningmeester vanaf 1994) en Aalt Boeve (bestuurslid vanaf 2001 en
CCG 5). Een belangrijke

functie binnen de club bekleed Henk van de Kraats.
Hij
is
n.l.
assistent
(hoofd)hok-controleur. Het
oudste lid is Henk Doppenberg (Koudhoorn); Reindert
van de Hoek is het langst lid
en wel vanaf 1956. Hij gaat
op naar de VIJFTIG! Reindert is drager van de bronzen NPO speld, die hij in
1996 kreeg. Verdere dragers NPO speld zijn dr. Jan
Venema, Marinus Jansen,
Henk van de Kraats en Wim
Schipper. Oud voorzitter Jan
Venema is ook erelid van
PV "De Woudvliegers". Een
kwart eeuw lid zijn Herman
van de Brug, Gerrit Doppenberg, Wout van den

Hoek, Gijs van den Hoek,
Wijnand Mijnten, Wim Pol,
Gert Jan van Putten, Jan
Tijssen, Chris Verhoef, Jaap
Verhoef, Ernst Verheijen en
Wim van de Waal. In 2002
ging PV "De Trekvogels"
(helaas) ter ziele. De volgende leden kwamen "over"
Gerard van Brummelen,
Lammert Brons, Arend Dokter, Henk Kieft, Matheus
Kieft, Wilco van de Langemheen, Hennie la Grouw,
Henk Ligtermoet en Reijer
Stoffelsen.
PV "De Woudvliegers" kent
op dit moment slechts èèn
combinatie en wel vader
(Co) en zoon (Piet) Verbree.

April

ben. De meeuwtjes die mijn
buurman vroeger had, wisten er ook van. Als zo'n klein
sierduivertje ’s namiddags
van de eieren af kwam kon
hij alle capriolen die postduiven klaar om de eerste te
gaan winnen, er ook op na
houden. Het beestje kon er
echter niets mee doen.
Daarom is de vorm ook niet
alles. Er moet eerst een
postduif zijn en bovendien
mogelijkheden
voor
de
vorm. De "klas in het ras"
met vorm is alles. Zonder
vorm weinig. En vorm zonder "klas" is evenmin wat
waard. We zullen verstandig
doen onze duiven, nu we er
mee gaan vliegen goed in
de gaten te houden. Die alle
tekenen van vorm vertoont
en geen prijs wint, spot met

IN DEZE TIJD
Elke duivenliefhebber van
na de tweede wereldoorlog
heeft ongetwijfeld gehoord
en gelezen van Arie van den
Hoek. Deze landbouwkundig
ingenieur en duivenmelker
in hart en nieren, was een
groot kampioen en zeer
gewaardeerd schrijver. Zijn
veel gelezen rubriek "In
deze tijd", zijn vaak smeuïge
verhalen werden destijds
door de lezers van het Neerlands Postduiven Orgaan
"gevreten". Het leek me leuk
een "In deze tijd" zo'n slordige vijftig jaar geleden in
extenso over te nemen. Ben
er zeker van de "kampioen
en krabber" anno 2005 en
verder geïnteresseerden er
een plezier mee te doen
(wp).
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In deze tijd (april/wp) wachten we met ongeduld op de
vorm. Zonder deze kunnen
we niets doen. Kwaliteit is
niet genoeg. Zelfs de "de
klas in het ras" redt het niet.
Het kennen van onze duiven, het weten dus, moet
gesteund worden door het
kunnen: het in staat zijn. We
moeten vorm hebben.
De beste sportman of vrouw
kan het zonder deze niet
stellen. Onze duiven evenmin. Alle kwaliteit gaat ten
onder als er niet dat merkwaardige verschijnsel is, dat
we vorm noemen; het overschot aan gezondheid of het
aangeraakt zijn door een
van de wonderen, die de
natuur er zovele heeft. Alle
duiven kunnen vorm heb-

z'n leven! U moet weten en
dat onthouden, eventueel
noteren, in welke conditie u
een zekere duif inkorft. En
van weduwnaars moet u
vasthouden welke prestaties
op grond van houding en
gedrag, verwacht mogen
worden.

"Edison"
Ik heb hier b.v. de "Edison",
een goede blauwe doffer,
die op het oog alles heeft
wat hij moet hebben. Het is
een laat jong van 1957. In
1958 werd hij opgeleerd,
doch niet gespeeld. Nu, in
1959 moet hij de baan op.
Toen we Zwijndrecht vlogen
was hij de laatste. Vanavond
gaat hij met de andere weduwnaars naar Tilburg, en
wee z'n gebeente als hij
weer uren te laat komt met
afgezakte ogen. Dat neem ik
hem zeer kwalijk. Hij loopt
n.l. sinds enige dagen met
een hoeveelheid vorm die
van een goede duif een
kopvlieger maakt. Nu behoeft hij direct geen kop te
doen, doch in de klok moet
hij weten te komen.
Over de vorm waarmee de
"Edison" rondloopt: hij heeft
kleine mest, vanmorgen een
hoeveelheid dons er op,
strakke pluim, droge schone

de duiven te vinden, die er
kop, vertoont veel vlieg- en
met vorm niets van terecht
vechtlust. Natuurlijk kan hij
brengen en voorts de duiven
te laat komen zonder dat het
die nog op vorm wachten,
aan hem te zien is voor ver,
even uitstel te geven. Hoe
dan voor kort. Hij zal dan
ziet u vorm? Er is honderd
respijt krijgen tot er meer
kilometers te vliegen zijn,
keer over geschreven en ik
zal me er ook wel eens aan
doch als dat ook niet gaat,
bezondigd hebben. Daarom
moet hij weg. Zonder mankeren! Zoek ook naar duiven
nu niet. Wel dit: het loopt per
die met vorm geen papier
duif uiteen. De "Damiaan"
raken. Doe ze
gaat
vanavond
het eerst weg.
mee als eerste
Heb
eerder “Zonder vorm weinig.
getekende. Hij is
genade
met
niet uit de lucht te
duiven die de En vorm zonder klas is
krijgen. Lang navorm niet wedat de vlieglust bij
ten te krijgen.
andere bekoeld is,
Misschien is evenmin wat waard.”
trekt hij zijn toeer een tijdelijk
ren. Hij moet prijs
verschijnsel
winnen, tenzij hem
mee gemoeid. Verlies niet
wat overkomt. De "Facteur"
uit het oog, dat menig fondeen jaarling is bijna niet in
duif ook fondduif is, omdat
de lucht te krijgen. Hij stormt
de vorm wat laat komt.
naar buiten als ik de doffers
zie dergelijke duiven, doch
uitlaat. Hij is echter de eervoor u dat doet, moet u ze
ste die weer naar beneden
ontdekken. Aan al dat werk
komt en trekt althans hij
zijn we momenteel bezig. U
probeert het de hele troep
zo goed als ik!
mee. Daarna is het af en
aan vliegen doch meerdere
keren is hij de enige die ik
Selectie
zie. En toch gaat de "FacIk beklaag de mensen die
teur" mee als tweede
aan duiven moeten doen en
kende. Ik vermoed n.l. dat
niet in de gelegenheid zijn
hij er ook zal zijn".
deze enige goede selecwijze toe te passen. Indaad, de enige goede als
we echter zo verstandig zijn
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Toen Orleans nog Orleans was
Sinds enkele jaren is Orleans jonge duiven ter
ziele. Het grootste duivenconcours ter wereld
werd opgeblazen. Een
van de mooiste concoursen foetsie! In de jaren
zeventig was dat anders.
Toen stelde 'De grote
prijs der junioren' (Orleans) nog iets voor. Wat
zeg ik, het was een hoogtepunt voor elke duivenliefhebber. Draaide je in
het voorste snuitje van de
uitslag van Orleans, had
je wat in je mars! Maar ik
denk ook aan de rampvluchten. Maar tegenslagen zijn immers karaktervormend, zegt men tenminste. Je spreekt elkaar
nieuwe moed in. Een duivenliefhebber laat zich
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niet gauw van zijn stuk
brengen, maar gaat onherroepelijk verder. De
duivensport betekent immers voor hen een brok
emotionaliteit. Het zijn
mensen die enthousiast
blijven, ook al missen zij
na een rampvlucht een
aantal kwalitatief goede
duiven. Nu staat Orleans
(oud) nog op het programma en geen hond
die meer praat over Orleans jonge duiven. In 1997
meen ik werd geprobeerd
Orleans jonge duiven in
zijn oude glorie te herstellen en kregen we weer
een gezamenlijke lossing.
Het concours verliep vlot,
maar uiteindelijk deed de
NPO de deur definitief op
slot. Erg jammer! Snuffe-

lend in oude archieven
kwam ik Orleans 1971
rayon 9 tegen met een
deelname van 2.706 duiven. En wie pakte goud?
Die deksele Udo Uhrig uit
Putten. Daarnaast won hij
f 215.17 aan poulegeld; f
70.17, koningspoule en
f100,Heeft Wie Heeft
(HWH). Jan Venema (8e,
76e, 80e) werd f 155,
rijker en Wim Schipper
(17e) 86 piek! Verder bij
de eerste honderd de
Puttenaren Evert
v.d
Hoek, Gebr.van Beek,
Dick Krol (2 pr), Hans
v.Iersel (2 pr), Gerrit Willemsen, Teus v.Beek,
Jannus Doppenberg en
Gebr. Mijnten. Zomaar
een losse greep, maar
nostalgie in optima forma!
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Overzicht hokken PV "De Woudvliegers"

Gert Jan v.Putten

Kijkje op de hokken van Van Putten

Geboren op 6 mei 1939.
Lid sinds 1966. Vanaf 1990 voorzitter van de
club. Is een vrij grote liefhebber met gemiddeld
zo'n slordige 100 oude en 80 jonge duiven.
Speelt nest en totaal weduwschap. Is goede
organisator en bestuurder. Zette tal van evenementen op de rails. Naast puike nationale uitslagen, werd Van Putten in 1991 zelfs keizergeneraal superfond in Gooi en Eemland. Van Putten:
"De duivensport wordt landelijk, zowel bestuurlijk
als administratief erg amateuristisch geleid. Door
de gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen
in de laatste jaren is de animo in de duivensport
sterk terug gelopen. Deze trend zal zich de komende jaren in een langzamer tempo voortzetten.
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Wim van de Waal
Geboren op 14 mei 1950.
Lid sinds 1966. Is bestuurslid, vluchtpenningmeester sinds 1994 en verricht werkzaamheden achter de bar. Wim beschikt over 25 oude
en 24 jonge duiven en speelt met doffers en duivinnen. Zijn accommodatie heeft een lengte van
plm. 7 meter. 'De sport moet goedkoper worden.
Wordt allemaal veel te duur. Er komt geen enkel
jeugdlid bij, en de oudere liefhebbers haken
steeds meer af. Jammer', zegt Wim. Hoogtepunt? Vloog een 1e in de club van Morlincourt
(1998).

.

Deel accommodatie aan de Schoolstraat

Henk v.d.Kraats
Geboren op 7 januari 1942
Lid sinds 1963. Henk is drager bronzen NPO speld.
Van de Kraats beschikt over plm. 22 oude en 25 jonge duiven. Heeft geen vaste spelmethode. "Ik rommel
maar wat an", zegt ie. De lengte van z'n hok bedraagt
plm. tien meter. Tegen het einde van 2004 haalde hij
met zijn jonge “vodden” genadeloos uit. Maar Henk
zit niet stil. Heeft inmiddels wat "nieuw bloed" op z'n
hokken. Absoluut hoogtepunt voor hem goud in de
club van Orleans. Een korte reactie op de duivensport anno 2004? "Niet meer zoals als vrogger...".
Kort maar krachtig, precies zo we van onze vriend
gewend zijn!

Accommodatie a.d. oude Garderenseweg
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Marinus Jansen
Geboren op 12 december 1934
Lid sinds 1961. Drager bronzen speld NPO en
kleine liefhebber. Wel een liefhebber, die als het
smoorheet is, meestal in het voorste snuitje van
de uitslag zit. Dat zijn de duiven van Jansen in
hun element. Is wars van "pilletjes en poedertjes". Geeft alleen "iets" als het nodig is! De exkolenboer beschikt over plm. 34 oude en 30 jonge duiven. Hij speelt uitsluitend weduwschap op
een hok van plm. 8 meter. Jansen: "Ja, als kleine
liefhebber vind ik het hartstikke leuk als ik er leuk
bij zit. Erg jammer dat de duivensport in z'n totaliteit in ledental fors daalt. Zie de toekomst somber
in"!

Hokje van Jansen aan de Poolseweg

Arend Dokter

De accommodatie van Arend Dokter

Geboren op 19 oktober 1953
Lid sinds 2002. Dokter beschikt over een riante
accommodatie, omzoomd door een prachtige tuin.
Een paradijs(je) voor liefhebber en duiven. Hij
speelt met doffers en duivinnen. Dubbel weduwschap dus. Hij beschikt over plm. 17 meter hok,
waarin plm. 100 duiven zijn gehuisvest (62 oude
en 35 jonge duiven). Arend is een pur sang verenigingsman en altijd bereid de helpende hand te
bieden. Hoogtepunt? Zesde nationaal Orleans
1994. Dokter: "Jammer dat echte (top)liefhebbers
zelden of nooit iets los laten over hun manier van
duiven houden, motivatie en spelen. En de afgunst is groot. Erg jammer. Ik ken geen afgunst".

Gerrit Doppenberg
Geboren op 26 april 1949.
Lid sinds 1973. Gerrit is een grote liefhebber. In
zijn 22 meter lange accommodatie zijn 180 duiven ondergebracht (plm. 100 oude en 80 jonge
duiven). Hij heeft veel steun van z'n vrouw Jenny. Er wordt dubbel weduwschap gespeeld. Derhalve veel werk. Hij zit al jaren bij de CCG 5,
Kring Eemland en afdelingskampioenen. Is
clubman in hart en nieren en maakt zich op tal
van terreinen zeer verdienstelijk. Zo zette hij o.m.
het Stervlucht gebeuren op poten. Hoogtepunten? De 3e nat. Sint Vincent 1991 en een bom
duiten. Doppenberg: "Erg dure hobby, waar veel
tijd in gaat zitten".

Deel van de hokken aan de Schoolstraat
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Aalt Boeve
Geboren op 17 februari 1965.
Lid sinds 1986. Ondanks een aantal verhuizingen
(3), slaagde Boeve uitstekend met materiaal van
z'n oom Peter v.d.Broek, Comb.Verbree en
W.v.d.Hoek en last but not least Klompenhouwer
(Amersfoort). Boeve: "Ja, daarnaast heb ik veel
steun van mijn vrouw Yvonne. Ook sportvriend
A.v.Zoeren geeft vaak waardevolle (medische)
adviezen". Hij beschikt nu over veel ruimte. Zijn
hokbestand bestaat uit 50 oude en 60 jonge duiven, gehuisvest in een accommodatie van plm.
15 meter. Hoogtepunt? Goud en brons in 2002
op NPO vlucht Bourges tegen 8.950 duiven.

Accommodatie van Aalt Boeve

Udo Uhrig
Geboren 3 april 1940.
Lid sinds 2001. Udo speelt uitsluitend nestspel,
maar stapt daar in 2005 (gedeeltelijk) vanaf.
Gaat dan met ee hokje op weduwschap.
Hij beschikt over ± 80 oude en 100 jonge duiven,
gehuisvest in een 15 mtr. Lange accommodatie.
Hoogtepunt van deze sympathieke liefhebber,
het winnen van nat. Orleans (rayon 9) tegen
54000 duiven.
Uhrig: “Ja, de achteruitgang van de duivensport
is duidelijk zichtbaar. Er komt geen jeugdlid meer
bij. De sport is veel te duur.

De fraaie accommodatie van U. Uhrig
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Wouter v.d. Hoek
Geboren op 25 januari 1956.
Lid sinds 1968. Bestuurslid sinds 1987 en een
van de steunpilaren van PV "De Woudvliegers".
Is zeer trouw verenigingsman! Ook zijn echtgenote is nooit beroerd een handje te helpen.
Zij fungeert vaak als meldpost op vluchten boven
de 400 km. Wout acteert al jaren op hoog niveau.
Met name op de zware fond is hij (bijna) niet te
kloppen. Beschikt over een slordige 120 vogels;
70 oude en 50 jonge duiven.
Op z'n 10 meter lange accommodatie wordt zowel op nest, dan wel weduwschap gespeeld. En
het gaat Wout beide uitstekend af.
Een van de hoogtepunten noemt hij het behalen
van 2e Marathon Noord.

Elk hoekje en gaatje is benut

Comb.Verbree
Co geboren op 29 maart 1944, Piet op 20 mei
1978.
Senior is lid sinds 1955, junior 1987. Twee
absolute toppers. Zowel vader als zoon zijn
fanatieke liefhebbers. Gedreven rakkers die
altijd willen presteren. En liefst op het (aller)hoogste niveau. Om dat te bereiken moet je
deksels goed materiaal hebben. En dat hebben
ze! De afgelopen jaren hebben een reeks sublieme uitslagen zich vertaald in een rits aan
kampioenschappen zowel regionaal, dan wel
nationaal. Acteren en presteren op een dergelijk niveau vraagt veel, heel veel! De combinatie
beschikt over een geweldige stal met duiven.
Uit dit materiaal waarvan duiven van Gebr. de
Wit uit Koudekerk a/d Rijn nog steeds de basis
vormen werden na een (kei)harde selectie twee
pracht koppels geformeerd, n.l. het Ultra en
Vak 9 koppel.

De accommodatie van vader en zoon Verbree
Zij beschikken over ± 115 oude en 75 jonge duiven.
De totale accommodatie heeft een lengte van ± 24
mtr. Hoogtepunt van beide liefhebbers is ongetwije
feld de 1 Olympiade kampioen.
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Wilco v.d.Langemheen
Geboren op 5 oktober 1970
Lid sinds 2002. Was voorheen een paar lid van
PV "De Trekvogels". Wilco speelt uitsluitend
weduwschap. En dat bevalt goed. Maakte afgelopen seizoen (2004) een sterke start met jonge
duiven: goud vanaf Duffel. Beschikt over 48 oude en plm. 60 jonge duiven. Heeft een accommodatie van plm. 10 meter. Van de Langemheen: "Een fantastische sport, die helaas bij het
grote publiek (nog) niet zo bekend is". In de korte
tijd dat Wilco duiven heeft, heeft hij volgens zeggen "tal van interessante liefhebbers" ontmoet.
Zou zeggen, doe er je voordeel mee!

De hokken van Wilco v.d.Langemheen

Ernst Verheyen

De accommodatie aan de Da Costastraat

Geboren op 4 september 1942.
Lid sinds 1976. Vloog in1987 en 1988 in combinatie met Aalt Boeve en behaalde toen tal van
eclatante successen. Sinds hij woonachtig is aan
de Da Costastraat is Verheijen helemaal overgee
schakeld op de zware fond. Hoogtepunt: 8 Nat.
Dax 1992. Is al jaren penningmeester van de
club en staat bekend als een man die "de vingers
op de knip houdt".
“Er zal vernieuwing in de duivensport moeten
plaats vinden om het teruglopend ledental te
doen stoppen. Prioriteit moet zijn het plezier van
de liefhebber in zijn directe omgeving, zonder
teveel “betuttelingen” van boven af”.

Lou v.d. Hoek
Geboren op 26 april 1923 Lid sinds 1997. De oud
wegenbouwer speelt nog alleen. Maar heeft met
name met het inkorven veel steun van zijn vrouw.
Veel duiven heeft ie niet meer. Na een “grondige
selectie” mochten 32 oude duiven blijven, alsmede 4 jonkies. Het nestspel vindt het oudste, nog
spelende lid, het aller mooiste. “Leer je je duiven
goed kennen”, zegt v.d. Hoek.Echt successen
heeft v.d. Hoek nog niet gekend. Kan ook niet in
e
zo’n korte periode. “Maar 2 midfond onaangewezen in zo’n sterke vereniging is zo gek nog
niet”, zegt hij. Zijn we helemaal met onze duivenviend eens.

Zijn accommodatie mag er best zijn
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Matheus Kieft

De schitterende hokken van Mattheus Kieft

Geboren op
Lid sinds 2002. Beschikt over een 25 meter lange
accommodatie, schitterend gelegen in het buurtschap Krachtighuizen. Deze worden bevolkt door
plm. 80 oude en 60 jonge duiven. Deze "duivenmelker in hart en nieren", kende in 1995 een
"superseizoen". De laatste jaren gaat het wat
minder, maar hij is duidelijk op de weg terug.
Melkers in genoemd gebied, hebben veel last
van roofvogels. Kieft: "Ja, tal van duiven worden
gepakt". De ex-stratenmaker is altijd op zoek
naar goede duiven. Wie niet overigens? Hij lijkt te
slagen met duiven De Klak, W.v.Tuijl,
Comb.Verbree, Schaerlaeckens (via M.Kuiper)
en de comb. Van Kooten/Van Bemmel.

Reijer Stoffelsen
Geboren op 12 januari 1970.
Lid sinds 2002. Hij maakte een geheel nieuwe
start en de toekomst ziet er zonnig uit. Zijn voorkeur gaat duidelijk uit naar het zware werk en
liefhebber van nestspel. En daar heeft Stoffelsen
puik materiaal voor zitten. Op z'n ca. 25 mtr. lange accommodatie aan de Van Geenstraat zijn
plm. 125 oude, en 90 jonge duiven gehuisvest.
Over de duivensport heeft hij een duidelijke visie.
"Door de (grote) kloof tussen de top en mindere
liefhebbers is de omgang ook te gering".

Een gedeelte van de hokken van Stoffelsen

Huib Bransen

De accommodatie van Bransen

Geboren op 10 april 1961.
Lid sinds 2000. Voorheen lid van de “Gevleugelde vrienden”. Is in de vereniging een niet meer
weg te denken persoon op organisatorisch gebied. Tevens is Bransen lid van de “Nederlandse
Groep van Keurmeesters van Postduiven”, waarin hij sinds kort is toegevoegd aan de examencommissie. In het “stille seizoen” is hij hierdoor
frequent op pad om keuringen te verrichten.
Hij speelt de overnachtfond, hoofdzakelijk met
“nestspel” maar gaat in 2005 met èèn hok het
totaal weduwschap spelen. Speelt met ± 80 oude- en 60 jonge duiven. De lengte van de totale
accommodatie bedraagt ± 14 mtr.
e
Absoluut hoogtepunt was in 1993 de 9 nationaal
Barcelona, en de uitreiking daarvan bij de ZLU.
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Lammert Brons
Geboren op 27 mei 1962.
Lid sinds 2002. Zwaait alleen de scepter over
een vrij grote kolonie aan de Stationstraat. Hij
speelt uitsluitend weduwschap. Zijn duivenbestand bestaat uit ± 60 oude en 90 jonge duiven, ondergebracht in een ± 30 mtr. Lange accommodatie. De laatste tijd maakt hij een moeilijke periode door. Hoogtepunt? Goud in samene
spel Morlincourt (± 7000 du.) en de 16 in afd. 7
tegen 34000 du.. “Duivensport een prachtige
hobby. Hoop met oude duiven beter te presteren.
Maar gezondheid is het allerbelangrijkste”, zegt
Lammert Brons.

Lambert bezig met zijn hobby

Peter v.d.Broek Sr./ Peter v.d.Broek Jr.
Senior geboren op 18 april 1959; junior 4 februari
1987. Pa is lid sinds 1982; zoon sinds 1997. De
"Van de Broekjes" hebben jaren leuk meegedraaid. Eerst in combinatie, later ging junior als
jeugdlid verder. Senior beschikt aan de Spechtstraat over 45 oude en 40 jonge duiven. In 1990
pakte "z'n Schalie" 2 keer goud achter elkaar in
de afdeling met maar liefst VIJF minuten los.
Poeh! "Een mooie sport, maar verdraaid moeilijk
aan de top te blijven". Een waar woord.

Knus hokje in nieuwste wijk van Putten

Arie Wassink
Geboren op 25 mei 1945.
Sinds 1967 lid van de Woudvliegers. In 1971
begonnen met duiven. In 1980 gestopt i.v. met
opgroeiende kinderen, in 1995 de draad weer op
gepakt. Zijn hokbezetting bestaat ui 15 oude- en
40 jonge duiven aangevuld met 7 kweekkoppels.
Arie speelt het weduwschapspel De volgende
rassen zijn vertegenwoordigd; Jansen / Klak via
Kieft, Verbree en Pol-Vedder verder duiven van
A. Schaerlaekens, Comb. Van Uden-de Kivit en
recentelijk Staf Theeuwens.
e
Enkele prestaties: “de Schigt” 1 duifkamp. vitese
se, 2 asduif tot. oud. “Goede 04” 40 prijzen 23
e
keer 1 op 10. “Teletekst doffer” 1969 5 van 6466
du. Op Bourges.
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Het duivenplein van Arie Wassink

Hennie La Grouw
Geboren op 12 januari 1970.
Lid sinds 2003. Deze van origine Amsterdammer
voelt zich al jaren in Putten op z’n gemak. Kwam
in 2003 over naar PV “Woudvliegers”. Zijn hokbestand van plm. 15 mtr., onderverdeeld in 6
afdelingen –waarvan er nu 3 bezet- mag er zijn.
Met zijn 60 oude en jonge duiven behaalde
Hennie al enkele malen teletekst. Hij speelt het
klassieke weduwschap. De toekomst ziet La
Grouw somber in. Hoogtepunt? “Ach, daar hou ik
mij niet echt mee bezig. Wel weet ik, dat de
nieuwe indeling geen doorslaand succes is geweest”.

Een gedeelte van deverbijven van La Grouw

Wim Schipper
Geboren op 25 oktober 1931
Lid sinds 1963. Drager bronzen NPO speld en
maar liefst 40 jaar secretaris van de club. Beschikt over plm. 20 oude en jonge duiven. Wim
speelt uitsluitend nestspel. Hoogtepunten? Recente noteringen in 2004 op Brive en Sint Vincent. En in 1971 toen hij met 2 duiven, de '030 en
'164, in de rubriek WHZB (Wie heeft ze beter/wp)
stond. Met weemoed denk ie er vaak aan terug.
Z'n accommodatie is plm. 10 meter. Wim Schipper nu over de duivensport anno 2004: "Helaas
vergrijst de sport. Maar het is en blijft een hartstikke mooie sport, met name op oudere leeftijd.
Denk er nog niet over om te stoppen". Goed
nieuws derhalve!

Wim bezig met z’n duiven

Aart van Zoeren
Geboren op 5 juli 1946
Lid sinds 1961. Bedankte in 1978 en werd in 1995
opnieuw lid van PV "De Woudvliegers". Beschikt
over een schitterende 12 mtr. lange accommodatie en een puike kolonie duiven. Met ± 40 oude en
60 jonkies vliegt Van Zoeren al jaren sterk in vereniging en regio. Zeer sterk punt: kan duiven tot
het uiterste motiveren. Is o.m. goed bevriend met
Peter v.d.Merve (Dordrecht). Haalde teletekst in
2001 (Pont Sint Maxcence) en 2003 (Sint Quentin). Aart van Zoeren: "Een prachtige sport, die
helaas wordt gekenmerkt door afgunst en gekrakeel. En er worden bakken vol leugens verteld.
Erg jammer voor de sport".

Accommodatie aan de Ds.de Jagerstraat
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Wim Pol

Accommodatie aan de Sophialaan

Geboren op 24 mei 1931
Lid sinds 1973. Speelt met hand(je)vol duiven en
behoort tot de kleinste liefhebbers van de club.
Beschikt normaal over 16 oude duiven en ca. 15
jonge duiven. Lengte accommodatie plm. 3.50
meter, inclusief rennetje van 1 meter. Speelde
eerst op overnacht, nu liefst de eendaagse. Pol:
"De sport wordt veel te duur. Daarom krijgen
"jonge" liefhebbertjes niet meer de financiële
steun van de ouders. Daarnaast zou een meer
vernieuwende en verfrissende denkwijze van
besturen op lokaal, regionaal en landelijk nivo
wenselijk zijn. Inspelen op behoefte dus"!

Herman v.d.Brug
Geboren op 2 juni 1955.
Lid sinds 1968. Herman heeft zijn hart verpand
aan het (lood) zware werk. Dat vindt ie prachtig.
"Geweldig toch om daarvan een duif in het voorste snuitje van de uitslag te draaien? Ben altijd wel
een "tikkeltje" gespannen voor een dergelijke
vlucht. Maar valt er een, dan is de spanning
weg", zegt hij. Aan de Meidoornlaan heeft Van de
Brug een schitterende accommodatie staan van
plm. 12 meter. Hij is een pur sang weduwschap
speler en beschikt over plm. 110 duiven (50 oude
en 60 jonge duiven). Behaalde tal van eclatante
successen. Zijn zeer vroege klassering in 1995
(8e nationaal/wp) op Perpignan noemt Van de
Brug een "absoluut hoogtepunt".

Fraaie accommodatie aan de Meidoornlaan

Henk Kieft
Geboren 29 augustus 1928
Lid sinds 2002. Kwakkelt de laatste jaren met z'n
gezondheid en stopte aanvankelijk met de duivensport. In 2004 pakte hij de draad weer (voorzichtig) op. Schafte rassig materiaal aan bij Natural en wil in 2005 weer de baan op met jonge
duiven. Henk beschikt over een vrij grote accommodatie. In vroegere jaren deed hij leuk mee
bij PV "De Voordevliegers". De laatste jaren was
hij lid bij PV "De Trekvogels". Na opheffing werd
Kieft lid van "De Woudvliegers". Zijn visie? "De
duivensport is veel te duur. Gewoon niet meer te
betalen".

De "etage" aan de Oude Garderenseweg
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Henk J.Ligtermoet
Geboren op 30 augustus 1953.
Lid sinds 2002. Henk beschikt over ca. 100 duiven (52 oude, 40 jonge duiven). Speelt uitsluitend weduwschap. Hij kijkt met veel plezier terug
op de periode dat hij in combinatie speelde met
"Ome Gerrit Willemsen", onder de naam Comb.
Willemsen/Ligtermoet. Een "gevreesd" duo in die
jaren! "Echt een hoogtepunt in mijn tijd als duivenmelker", zegt hij. Ook nu speelt Ligtermoet
zich (nog) regelmatig in de kijker. Zijn accommodatie heeft een lengte van plm. 8 meter. Over
de toekomst is ie minder optimistisch. "De komende jaren gaat de duivensport hard achteruit.
De sport als hobby verdwijnt. Alleen profs gaat
de dienst uit maken", aldus Ligtermoet.

Hok van Ligtermoet a. d. Halvinkhuizerweg

Heimen Hooyer
Geboren 18 oktober 1935.
Lid sinds 1986. Zoon Jannus, geboren 13 juli
1967 werd (jeugd)lid 1980. Vanaf 1986 vormden
vader en zoon Hooyer een succesvolle combinatie. Zoonlief heeft inmiddels andere hobby’s en
ook pa Hooyer heeft een punt achter z’n carrière
gezet. Aan de Schoolstraat worden in ca. 10 mtr.
Lange afdeling nog 7 koppels gehouden. Er
wordt volop gekweekt. Volgens Jannus is er nog
steeds animo voor de duiven van vader en zoon.
Hoogtepunt? Zilveren plak in de Nijkerkse Concours Combinatie (NCC)

Hokken van Hooyer aan de Schoolstraat

Lossing Barcelona
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Chris Verhoef
Geboren op 16 november 1951
Lid sinds 1967. Chris speelt uitsluitend het klassieke weduwschap. In een kleine, doch doelmatig ingerichte accommodatie van plm. 5 meter
aan de Schoolstraat zijn 26 oude en 30 jonge
duiven gehuisvest. "Een prachtige sport, die absoluut niet alleen zaligmakend is. Er zijn veel
belangrijker en mooiere dingen in het leven", zegt
Verhoef. Helpt in de club, waar nodig. Zet vrij
regelmatig leuke uitslagen neer.

Hokken a.d. Schoolstraat van Chris Verhoef

Reindert G.v.d.Hoek
Geboren op 26 oktober 1943
Lid sinds 1956. Drager bronzen NPO speld. Hij is
bijna VIJFTIG jaar lid van PV "De Woudvliegers".
Speelt met een hand(je) vol duiven op een hokje
van 6 x 2 meter. De zware fond heeft z'n passie!
Reindert moet niks hebben van weduwschap.
"Nestspel is de mooiste spelsoort. Leer je duiven
beter kennen", zegt hij. Het wordt de laatste jaren
ietwat minder, maar in z'n beste jaren wist hij
soms genadeloos hard uit te halen op z'n geliefde discipline. Nog steeds is ie gek van duiven.
"Jammer dat de jeugd het laat afweten. Die hebben schijnbaar andere interesses"!

De accommodatie van Reindert v.d.Hoek
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Wijnand Mijnten
Geboren op 9 september 1944
Lid sinds 1969. Werd bestuurslid in 1987. Mijnten
is 2e secreatris, beheert het vluchtsecretariaat, is
(hoofd)hokcontroleur en is samen met zijn vrouw
Lya meldpost tot en met de 300 km vluchten. Hij
is niet zozeer de bestuurder, maar de harde,
serieuze werker achter de schermen. Beschikt
over circa 70 oude en 50 jonge duiven. Speelt
zowel nestspel als weduwschap op een accommodatie van plm. 8.50 meter. Is sinds kort vutter,
en derhalve meer tijd voor zijn duiven. Hoogtepunt Wijnand? Goud op Compiegne Stedelijk
Putten 1988. "Ik vind het nog steeds een prachtige hobby. Komt waarschijnlijk ook dat ik dol ben
op dieren", aldus de bezige bij, woonachtig aan
de Hoofdlaan.

De accommodatie aan de Hoofdlaan

Jaap Verhoef
Geboren op 26 januari 1948
Lid sinds 1977. Hij behoort ook tot de categorie
zeer kleine melkers met plm. 20 oude duiven en
12 jonkies. Jaap speelt uitsluitend weduwschap.
Hoogtepunten? Leuke uitslagen in de fondclub
"De Veluwe" (inmiddels ter ziele/wp). Speelde in
1982 nog een 9e nationaal Munchen. Daarnaast
heeft hij een absoluut record op zak. Met de natoer haalde een duif van Verhoef op Duffel een
snelheid van maar liefst 142 km per uur! Hij beschikt over
een accommodatie (!) van plm. 5 meter. Over de
sport zegt Jaap: "Ik vind het allemaal een beetje
teveel de commerciële kant op gaan"!

Accommodatie van Verhoef (Reviusstraat)
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HENK KREEG SLECHTS "VIJF MINUTEN"

HenkDoppenberg voor z'n twee (slooprijpe) hokken
(door Wim Pol)
Oude knoestige bomen,
velen meer dan een halve
eeuw oud, steken hun rijzige
kop brutaal omhoog en omzomen de Wildforsterweg in
Koudhoorn. Een pittoreske
buurtschap(je),
gelegen
tussen Garderen en Putten.
De warme zonnestralen
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doen op deze schitterende
vrijdagmorgen in september,
weldadig aan. De warme
lucht trilt boven de prachtige
stulp van Henk Doppenberg
(83).
Verkleurde bladeren draaien
gejaagd door de vallende
wind op de toegangsweg
naar de boerderij, meervou-

dige pirouettes. Tal van
bomen vertonen al tekenen
van hun periodieke aftakelingsproces.
Hoog boven het monotone
geluid van een vliegtuig. In
een witte wolk cirkelt een
buizerd. Beneden is rustig,
vredig stil bijna. Wie goed
kijkt ziet in de natuur de

complexe
samenwerking
tussen bomen, planten en
dieren. En de mens mag
toekijken. Kostelijk toch?
Het lichte gehinnik van een
paard in een knus weitje
naast Doppenberg, gaat
teloor door het lawaai van
een voorbij razende auto.
Het leven staat nu eenmaal
niet stil!
Vol vuur
Henk Doppenberg met z'n
83 jaar het oudste lid van de
jubilerende duivenclub PV
"De Woudvliegers", kan
machtig mooi vertellen. Vol
vuur en enthousiasme, en
met overslaande stem. Met
een lichte twinkeling in z'n
ogen vertelt de oude baas

Henk voor z’n stulpje

over duivensport net voor,
tijdens en na de tweede
wereldoorlog. Uit alles blijkt
dat we hier te doen hebben
met een rasechte liefhebber.
Een liefhebber puur sang!
Van kinds af was Doppenberg al gek op duiven. Het
begon allemaal net na de
tweede wereldoorlog aan de
Hessenweg E 87. Het zal
rond 1946 zijn geweest. Er
kwamen een paar duiven en
Henk werd lid van PV "De
Woudvliegers". "Ja, ik vond
duiven altijd al hartstikke
mooie vogels", vertelt hij. Er
werd een piepklein "hokje"
gebouwd". Het kleine manneke, slechts een paar turven hoog, korfde zo nu en
dan een duifje in. Kon in die

tijd nog zonder vaste
voetring. Zelfs naar Parkestone (Engeland). Men keek
niet zo nauw. De eerste
vlucht ging altijd naar
Roozendaal. Het luisteren
naar de radio was in die tijd
helemaal een "feest". "Die
kraakte zo hard, dat je met
de beste wil van de wereld
niet kon horen, hoe laat de
duiven werden gelost. Je
moest
gewoon
gokken.
Eenmaal een duif binnen,
dan als een gek op de fiets
of iets dat er op leek op weg
naar meldpost A.de Ruiter
aan de Bato'sweg. Binnen
een bepaalde tijd moest je
er zijn. Ik kreeg vijf minuten
"fietstijd". Was je te laat,
kreeg je een aantal "strafsecondes" aan je broek.
Als je met een duifje speelde, moest je vijf cent betalen. Een heel bedrag in die
tijd. De eerste prijs was 10
eieren. Wat een tijd", zegt ie
lachend.

Druk
Zo rond 1950 vertrok Doppenberg met zijn gezin van
Hessenweg 17 naar de
vlakbij gelegen Wildforsterweg. Door het vele werk op
de boerderij (kippen, varkens en kalveren/wp), kwam
de duivensport op een heel
laag pitje te staan. Doppenberg bleef z'n vereniging
trouw, maar daar was ook
alles mee gezegd. Ongeveer dertig(!) jaar vlogen er
geen duiven aan de
Wildforsterweg. Medio begin
jaren tachtig begon het weer
te kriebelen, mede door
toedoen van z'n kleinzoon
Henk Mosterd, woonachtig
aan de Vanenburgerallee.
Ook zo'n prachtig gebied
aan de noordwest zijde van
Putten. Op een gegeven
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moment kreeg opa Doppenberg in de gaten, dat Henk
evenals z'n vader Aart Mosterd, het huidige CDA tweede kamerlid, dol op duiven
was. Warempel, zegt Doppenberg stellig. "Ik zie Aart
na zijn pensionering zeker
weer met duiven beginnen".
Van opa Doppenberg kreeg
Henk een nieuw duivenhok.
En opa zorgde ook, dat er
beste duiven kwamen, o.m.
afkomstig
van
Peter
v.d.Broek (Putten), Hans
Eyerkamp (Zutphen) en Dick
ten Cate (Wezep). En de
kleine Henk Mosterd vloog
er hard mee. In die tijd samen met Pietje Verbree een

“De eerste prijs
was tien
eieren…..”
ijzersterk (jeugd)koppel bij
PV "De Woudvliegers." Ook
Doppenberg zelf kreeg de
smaak weer te pakken. Er
kwamen duivenhokken en
duiven. Maar spelen werd
geen succes. Henk Doppenberg: "Mijn grootste "tegen-
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speler" was en is de havik.
Hij slaat in dit gebied meedogenloos toe. Onlangs
klapte er nog een tegen m’n
kamerraam aan. Was een
lijster het slachtoffer. Echt,
het is onmogelijk hier duiven
los te laten. In een mum van
tijd ben je ze kwijt".
Rennen
Maar nog steeds heeft Doppenberg duiven, maar in
grote rennen. Oom-zeggertje Peter v.d.Broek kan geheel pro deo elk jaar putten
uit de klasse die er zit. En
die zit er! Maar zegt Henk
Doppenberg: "Hij mag ze
koppelen en ik zorg voor de
ringen. Maar hij heeft wel
beloofd de hokken zo nu en
dan schoon te maken. Maar
je weet wel hoe dat gaat",
zegt de oude baas met een
veelzeggende knipoog. De
laatste jaren hebben tal van
liefhebbers uit Putten bewezen met duiven van Henk
Doppenberg uit de voeten te
kunnen. De betere duiven
van Aalt Boeve, Peter
v.d.Broek, Gebr. Post en
vele anderen komen van
"good old" Henk Doppen-

berg. Door vriendschap
kwamen dekselse beste
duiven naar Koudhoorn.
Henk Doppenberg en Peter
v.d.Broek hebben van een
aantal "oude rakkers" een
sterk en kwalitatief sterk
stammetje gesmeed. Een
stammetje, waar men al
jaren profijt van heeft. Aan
de rand van zijn terrein
staan twee vervallen duivenhokken. In feite klaar
voor de sloop. Henk Doppenberg: "Toch wil ik ze nog
niet kwijt. Je weet maar
nooit...". We nemen afscheid.
Afscheid
Afscheid van een prachtige
stulp, gelegen aan de rand
van een bijna idyllische
buurtschap. Maar ook van
een man, die boeit van de
eerste tot de laatste minuut.
En wat is het mooi, als je op
die leeftijd nog zo om duiven
geeft. Dan ben je een echte,
een liefhebber puur sang!

WIE STONDEN OP TELETEKST?
Aart v.Zoeren
2001 "De Teletekst doffer" NL 01-1390473
9e Pont Sint Maxcence afd. 7/27.000 duiven
2003 "Miss Teletekst" NL 03-1980760
3e Sint Quentin afdeling 7/23.860 duiven.

Gert Jan v.Putten
1990 "Miss Perpignan" NL 88-1229644
7e Perpignan ZLU/3.242 duiven;
1991 "Miss Perpignan" NL 88-1229644
10e Perpignan ZLU/3.448 duiven;
1996 "Madamme Dax" NL 96-5626570
6e Dax ZLU 4.108 duiven;
2000 NL 97-2523682 8e nat. Sint Vincent 7.216 duiven;
2004 NL 03-1981844 2e NPO Angoulème 5.235 duiven.

.
Aalt Boeve
2002: NL 01-1390580 "Vegeta" doffer
1e NPO vlucht Bourges afd. 7/8.950 duiven;
NL 02-1467472 “Grote Noppen”
3e NPO vlucht Bourges afd. 7/8.950 duiven.
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Wout v.d.Hoek
1987: NL 86-695715
9e nat. Perpignan
1989: NL 87-5786818
4e nat Munchen 3.417 duiven;
1991: NL 91-5031461
9e nat. Orleans 25.871 duiven;
1993: NL 89-6006713
5e nat. Perpignan 7.578 duiven;
1996: NL 93-5331999
2e nat. Tarbes 2.537 duiven;
2001: NL 99-5925837
1e Brive afd. 7/6.547 duiven;
NL 99-1847174
Sint Vincent 7e nat. 7.216 duiven;
2003: NL 02-1180246
3e nat.Bergerac 16.164 duiven;
NL 03-1981253
9e afdeling 7 Troyes 6.692 duiven;

2004: NL 03-1981322
1e afd. 7 Angoulème 5.235 duiven
NL 02-1180246
10e nat.Sint Vincent 7.455 duiven.

Wat een erelijst!

Jenny en Gert Doppenberg
1991: NL 91-1540911
e
4 Roye 19081 duiven
1994: NL 91-1541001
e
3 Nat St. Vincent 9660 duiven
1995: NL 91-1540970
e
6 Montargis 10694 duiven
2002: NL 00-1468763
e
2 NPO vlucht Bourges 7 8950 duiven
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Lammert Brons
e

2002 Bourges 4 Afdeling 7 8950 duiven

Herman v.d. Brug
1993 NL 92-2346526
7e npo vlucht Brive. 7nat. 8.500 duiven;
1995 NL 92-2346138
8e nat. Perpignan 2.570 duiven.

.

Arend Doktor
1994

NL 94 - 2507000
e
6 nat. Orleans jonge duiven 17698 duiven

.
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.
Huib Bransen
1993: nestduif NL 91-1582655
e
9 nat Barcelona
2002: nestduif NL 00-1471035
e
4 nat. Bergerac
2003: nestduif NL 99-1847545
e
7 internat. Bergerac
nestdoffer NL 02-1180041
e
9 internat. Bergerac

Ernst Verheyen
1992: NL 90-1889781
e
8 Nat. Dax

Comb. Verbree

Een pracht lijst!
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2002: NL 99-1845353 “Amora”
9e Etampes NPO vlucht 12926 duiven;
2002: NL 01-1391353
e
6 Bourges NPO vlucht 9045 duiven;
2003: NL 00-1467531 “Mira”
9e Bourges NPO vlucht 8308 duiven;
2003: NL 02-1179758 “Anja”
2e Etampes NPO vlucht 17251 duiven
2003: NL 02-1179835 “Mutola”
3e Etampes NPO vlucht 17251 duiven
2003: NL 02-1179795 “Celicia”
8e Etampes NPO vlucht 17251 duiven;
2004: NL 02-5118312 “Royala”
e
6 Bourges NPO vlucht 9125 duiven
2004: NL 02-1179852 “Sayura”
1e Chateauroux NPO vlucht 6660 du.

JEUGDCOMPETITIE PV “DE WOUDVLIEGERS”
Amy Doppenberg (3) mag voor een jaartje de wisselbeker
in haar bezit houden. Aan de jeugdcompetitie, voor het
eerst gehouden ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan
van PV “De Woudvliegers”, werd door 17 kinderen deelgenomen. Tijdens een gezellige, geanimeerd samenzijn werden onder het toeziend oog van een groot aantal grootouders, vaders, moeders, broers en zusjes de prijsjes uitgereikt door Wijnand Mijnten en Wim Pol. Naast Amy, vielen
Estella Brons (2), Twan van Beek (3), Berend Boeve (4),
Renate Boeve (5), Noa Doppenberg (6), Twan Kool (6a),
Daël Pol (7), Martijn Bransen (8), Anneleen van Beek (9),
Kevin van Hierden (10), Qini van de Kraats (11), Jenny
Boeve (12), Karlijn van de Hoek (13), Floris van de Hoek
(14), Mathijs van de Brink (15) en erwin Schipper (16) in de
prijzen.

Amy en Oma Doppenberg

GOUD VOOR GERT JAN VAN PUTTEN

Op de foto speldt zijn vrouw hem de gouden NPO speld op
De voorzitter van de jubilerende vereniging PV
“De Woudvliegers” is tijdens de nationale manifestatie in Rosmalen gehuldigd. De heer G.J.
v. Putten kreeg de gouden NPO speld voor zijn

vele functies binnen de NPO en afdeling. Zo
was hij o.m. bestuurslid van de NPO en lange
tijd actief (en nog/wp) binnen de Financiële
Begeleidings- en Controlecommissie. Ook
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zette Van Putten zich in als penningmeester
van de toenmalige afdeling Oost voor (moderner) vervoer binnen de voormalige NBVZ. In
die tijd liep de afdeling Oost qua vervoer –

mede door inzet van Van Putten –duidelijk
voorop.

GRAP VAN DE WEEK
"Vorige week behoorlijk bonje met mijn vrouw toen ik s’nachts van de duivenclub kwam.
"En", zo vroeg een sportvriend, hebben jullie het uitgepraat? "Weet ik nog niet. Ze is nog
steeds aan het woord"!

REGLEMENTEN PV “DE WOUDVLIEGERS”
Al vrij gauw na de oprichting op 6 januari 1930
werden reglementen c.q. statuten opgesteld.
Een exemplaar is met dank aan Wim Schipper
gelukkig bewaard gebleven. Om een duidelijk
beeld te krijgen hoe het in de jaren dertig "reilde en zeilde" nemen we de 37 artikelen geheel
in oude "spelling en stijl" over.
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drag 10 cent boete schuldig voor elke
maand.
Artikel 4: Is een Lid met betalen zijner
contributie meer dan twee maanden
achter dan wordt hij van alle deelname
der vluchten uitgesloten. Blijft hij na
herhaalde aanmaning nog in gebreke
zijn contributie te betalen, dan kan hij
door den penningmeester aan het Bestuur tot schorsing worden voorgedragen.
Artikel 5: Een ieder die Lid wenscht te
worden, kan dat te allen tijde. Het Bestuur beslist dan of het betrokken lid
toegelaten kan worden. Bij toetreding
moet f 2.50 inleggeld worden betaald.

Artikel 1: De PV De Woudvliegers bestaat uit Leden die jaarlijks bondscontributie betalen voor de aansluiting

bij den Bond en maandelijks f0.40 voor
de vereenigingskas.
Artikel 2: De jaarlijkse Bondscontributie
wordt betaald voor 1 Dec. De maandelijkse contributie f 0.40 moet iedere
maand
betaald worden.
Artikel
3:
Ieder Lid moet
er zelf zorg
voor
dragen
dat hij voor of
op den laatsten dag van
de maand zijn
contributie
heeft betaald.
De penningmeester
is
verplicht hiervoor en kwitantie te geven.
Artikel
3a:
Heeft een Lid
niet aan de
bepaling genoemd in arti- Een gedeelte van de commissie in 1985
kel 3 voldaan, dan is hij boven het beeen wedvlucht

Artikel 6: Aan
wedvluchten
mogen alleen
duiven deelnemen
met
gesloten
en
onbeschadigde ringen.

Artikel
7:
Door
leden
wordt boven
het
bedrag,
dat door den
Bond
als
vlieggeld
is
vastgesteld,
nog 5 cent per
vlucht en per
duif extra betaald.

Artikel 8: De
duiven die aan
deelnemen moeten
























Artikel 19: Ieder jaar wordt door den
naast de alluminium voetring ook voorzien zijn van een gummiering.
vereniging deelgenomen aan vier soorArtikel 9: Onder jonge duiven wordt
ten van vluchten n.l. de Vitessevlucht
verstaan, duiven, die geboren zijn in het
voor oude duiven, de Fondvlucht, voor
jaar waarin de wedvlucht plaats heeft.
oude, de vlucht der jongen en de naAlle andere duiven zijn oude duiven.
vlucht voor oude en jonge duiven.
Artikel 10: Bij het inkorven voor elken

Artikel 20: Er wordt voor gezorgd dofwedvlucht worden de vogels gecontrofers en duivinnen afzonderlijk in te korleerd en van gummieringen voorzien.
ven.

Artikel 21: Bij iederen wedvlucht vanaf
Tevens worden de vaste alluminium ringen en gummieringen genoteerd.
Roosendaal en verdere, door den Bond
Artikel 11: Voor de prijzen, die worden
verzorgde vluchten worden punten toeuitgeloofd, komen alleen in aanmerking
gekend. In iederen vlucht komen de
die 1,2,3,4 enz. binnenkomen.
eerste 20 duiven voor punten in aanArtikel 12: Het is ten
merking.

Artikel 22: Elk jaar
strengste
verboden
“Het
is
ten
strengste
zieke duiven te laten
worden vijf Duifkaminkorven. In het geval
pioenschappen verziek zijn of niet, bevolgen. Eerste: Vitesslist de meerderheid
se voor oude duiven;
verboden zieke duiven
van stemmen der
Tweede: Fond voor
aanwezig zijnde beoude duiven; Derde:
stuursleden.
Jonge duiven; Vierde:
te
laten
inkorven……”.
Artikel 13: Ieder lid is
Oud en Jong. En een
verplicht bij het inkorKampioenschap oude
ven zelf aanwezig te
duiven van begin
zijn. Is hij om een of
Roosendaal tot einde
andere reden verhinDax.

Artikel 23: Het Vitessekampioenschap
derd, dan sture hij een plaatsvervanger.
Het vlieggeld wordt zooveel mogelijk bij
wordt vervlogen van Roosendaal tot Orhet inkorven betaald. Is een lid bij het
leans. Indien Orleans niet wordt gevloinkorven meer dan twee vorige vluchten
gen dan tot 550 k.m.

Artikel 24: Het Fondkampioenschap
schuldig, dan worden zijn duiven niet
mede ingekorfd.
beging bij Orleans of 550 k.m. tot het
Artikel 14: Een ieder moet zorgen dat
einde.

Artikel 25: Voor iedere wedvlucht bezijn inkorfstaat in orde en ingevuld is. Bij
niet invullen volgt 25 cent boete.
hoort te worden ingekorfd en de manArtikel 15: Het bestuur bepaalt een tijd
den behooren te worden verzonden, zovan inkorven. Is een lid of plaatsvervanlang er meer dan 5 duiven zijn.

Artikel 26: Prijsvluchten, Paaschvluchger niet tijdig aanwezig en zijn de manden gelood, dan vervalt het recht om
ten of andere attracties kunnen door het
zijn duiven mede te geven.
bestuur aan wedvluchten verbonden
Artikel 16: De vereniging houdt een
worden.

Artikel 27: De leden kunnen onderling
algemeene vergadering wanneer het
noodig is en op 6 Januari de Jaarvergaop iederen vlucht op hun duiven poulen.
dering. Bestuursvergaderingen worden
Dit is geen verenigingsbelang.

Artikel 28: Ieder Lid kan zich beschikgehouden indien voorzitter of twee bestuursleden het noodig achten.
baar stellen voor wedstrijdrekenaar,
Artikel 17: Ieder jaar op de Jaarvergahetwelk op de Jaarvergadering wordt
dering, moet dit Reglement besproken
besproken. Indien hij er geschikt voor
worden en zoo noodig herzien of goedgeacht wordt, kan het hem opgedragen
gekeurd worden. Veranderingen worden
worden.

Artikel 29: Aan het einde van het vliegmet meerderheid van stemmen aangebracht.
seizoen
worden
alle
KampioenArtikel 18: Ieder lid, dat bepalingen,
schappen bekend gemaakt en op de
genoemd in dit reglement, niet in acht
Najaarsvergadering uitgereikt.

Artikel 30: Ieder duif die voor punten in
neemt, wordt door het bestuur voor bepaalden tijd van wedvluchten uitgesloaanmerking komt, moet op de Vitesseten, of kan geheel als lid worden geroyvluchten een snelheid van 30 k.m. per
eerd.
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uur halen en voor de Fondvluchten 20
k.m. per uur.
Artikel 31: Ieder jaar moeten twee bestuursleden aftreden, die terstond weer
herkiesbaar zijn.
Artikel 32: Bij iederen wedvlucht begint
men te tellen bij lossing, tot s'avonds 11
uur, daarop den volgenden dag's morgens 4 uur.
Artikel 33: Duiven met beschadigde
ringen en zonder ringen mogen niet op
het hok voorkomen.
Artikel 34: Generaalkampioen wordt
gewonnen door den liefhebber die het
hoogst aantal punten met zijn duiven
wint.







Artikel 35: Hokcontroleurs en bestuursleden hebben altijd toegang en hebben
recht ongeringde en duiven met beschadigde ringen in beslag te nemen.
Ieder liefhebber is verplicht binnen 3
dagen een opgevangen duif bij den controleur op te geven.
Artikel 36: Kampioenschappen bestaan
uit diploma's, medaille's of geldprijzen
van ten hoogte f 2.50.
Artikel 37: Donateurs betalen minstens
f 4 per jaar.

VERVOER STUK MODERNER

Vervoer anno 2004
Zoals gezegd is het huidige vervoer een stuk moderner geworden. Is in
geen enkel opzicht meer te
vergelijken met vroeger.
Zo werden in de dertiger
jaren de Sint Vincent duiven in den lande per
paard en kar vervoerd
naar het NS station in

Boxen
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Roosendaal. Is niet meer
voor te stellen!
De huidige voorzitter van
de jubilerende vereniging
Gert Jan v.Putten toenmalig penningmeester van de
club en afdeling Oost van
de NBVZ (Nederlandse
Bond van Zaterdagvliegers/wp)en
secretaris/penningmeester van de
vervoerscommissie van de
afdeling Oost heeft een
zeer groot aandeel gehad
in de verbetering van vervoer van duiven. Dat mag
ook wel eens gezegd worden. Genoemd vervoer

geschiedde vroeger in
rieten manden, die per
veewagen van de fa. Ten
Cate (Wezep) werden
weggebracht.
Tegenwoordig gaat het vervoer
in z.g. speciale contai
ners. "Duivenbussen" in
de volksmond genoemd.
De containers zijn volledig op het vervoer van
duiven ingericht. In 1972
werden ze voor het eerst
door de afdeling Oost van
de NBVZ ingevoerd. Van
ieder lid werd een bijdrage gevraagd in de vorm
van een renteloos voorschot. Zeven jaar later
beschikte Oost over maar

liefst vijf "duivenbussen".
Met het in Putten ontwik-

kelde systeem, liep de
afdeling Oost in het Ne-

derlandse postduivenvervoer duidelijk voor op!

“ALS IE DE TUIN INSCHEERT: DE GROTE SENSATIE”.
Twee Puttense duivenmelkers
Poeder op de vleugels,
blanke borst, vooral geen
schilfertjes erop, roze, warme pootjes en krijtwitte
neusdopjes. Enkele voorwaarden waaraan een in
conditie zijnde postduif lees
prijsduif moet voldoen. Hoe
keken twee Puttense duivenmelkers gelukkig allebei
nog in leven/wp Henk Doppenberg en Gert Jan van
Putten er zo'n slordige 40

de duivensport en kan met
recht duivenmelker worden
genoemd.
Teveel duiven
Vreemd
genoeg
geen
scheldnaam.
Doppenberg
zit, als iedere liefhebber met
hetzelfde probleem. Teveel
duiven. Uitselecteren wie
mag blijven. De afvallers
gaat voor een daalder
(f1.50/wp) naar de markt of
naar clubgenoten. Opeten

Wat is ie mooi!
jaar geleden tegenaan.
De toenmalige verslaggever
had weinig kaas gegeten
van het fenomeen postduif.
Hier volgt hun relaas in het
dagblad "De Veluwe" van 4
december 1973. "Voldoet
een duif niet, gaat ie naar de
kippenhandelaar", zegt Puttenaar Doppenberg (52). Hij
heeft zich verslingerd aan

doet ie ze niet. Van Putten
(34), evenals Doppenberg
lid van PV "De Woudvliegers", bekent dat zij slechts
liefhebbers zijn. Beide liefhebbers onderstrepen dit
door elkaar de hele avond
met "liefhebber" aan te
spreken. Maar een "kenner".
Dat is iets heel anders. Vol
ontzag zet van Putten het
verschil uiteen tussen een
"liefhebber" en een "ken-

ner". "Een kenner hoeft
maar even onder de vleugels te voelen. Hij kan zeggen of een duif gespannen
is en zin heeft in vliegen",
zegt hij. Als een deskundige
die een leek iets volslagen
onbegrijpelijks aan het verstand moet brengen wat in
dit geval ook juist is praat
Van Putten met grote nadruk verder. Aan de hand
van een jonge doffer, die
door Doppenberg speciaal
uit het hok wordt gehaald,
volgt een vluchtige anatomie. Ook het aantal slag- en
staartpennen wordt bekeken. Over het onderwerp
'gokken in de duivensport'
wil Van Putten niet praten.
'Ik wil niet dat dit gepubliceerd wordt', zegt hij. Ondanks de wetenschap dat
duivenmelkers wel eens
fanatiek zijn, komt zijn houding verassend over.
Knelpunt
Het knelpunt blijkt te zitten in
de gokkerij! Geheel onkundig van dit aspect informeren wij verder. Na enig aandringen zegt Van Putten: '
Er zijn lieden die zonder
enige
maatschappelijke
ondergrond zich op de duivensport storten. Zijn proberen er hun boterham mee te
verdienen. Als dit niet meer
lukt, kappen ze ermee. En
wie heeft het dan gedaan?
Ja, juist de duivensport. Zo
komen
de
negatieve
praatjes in de wereld. Als
sport business wordt, is het
geen sport meer. En dan de
prijzen die gewonnen worden". Het zijn volgens Van
Putten zo vaak geruchten.
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Daarom maakte hij ook bezwaar tegen de onlangs
uitgezonden programma’s
over duiven door de TROS.
"Er werd te veel op zulke
geruchten afgegaan.
Bovendien kleineerde men
onze sport. Een storm van
kritiek brak los. Ze zijn er
toen maar mee gestopt'. Ja,
een heel lastige materie.
Daar zijn de heren het wel
over eens. Zelfs een voor de
hand liggende vraag: hoe
kun je zien of er een postduif op het dak zit, is niet
een twee, drie te beantwoorden. "Ze lijken op een
houtduif hè. Ja, dat denkt de
leek vaak.
Een "kenner" ziet het op
afstand al. Maar een houtduif zit nooit op het dak",
zegt Doppenberg. Van Putten: "Wij kijken meer naar de
hoofdkleuren. Blauwbanden,
krassen, rooien, bonten of
witpennen. Voor de leek is
het misschien eenvoudiger
door even te kijken of er een
ringetje aan de rechterpoot
van de duif zit".
Foutje
Het verlossende antwoord
komt van de heer Doppenberg. "Een postduif komt

nooit op je dak zitten. Het
kan dus uitsluitend een sierdan wel tortelduif zijn. In
ieder geval geen postduif".
"Ha, ha, het eerste foutje',
roept van Putten. Op zijn
nadrukkelijk verzoek moet
het gesprekje "voor publicatie" gelezen worden. "Dat
kan Doppenberg nooit gezegd hebben. Postduiven
zitten wel op daken. Ze worden niet voor niets dakschijters genoemd....", zegt Van
Putten. Enfin, over de duivensport kun je dag lang
praten, zonder er veel wijzer
van te worden. Je moet het
aanvoelen, of in je vingers
hebben. De sensatie voor
een duivenmelker schijnt te
zijn als zijn duif, gelost in
b.v. Bordeaux, de tuin inscheert na een vlucht van
zo'n 1000 km door de lucht,
op de klep valt. "Dan gaat er
wel een rilling door je heen",
vertelt Doppenberg. "Kenners" kunnen het juiste tijdstip van aankomst ongeveer
berekenen. Doppenberg: "
Buiten zit je dan in spanning
te wachten. Starend in de
lucht. Met de klok en een
bord eten in de hand". Van
Putten bekent eerlijk dat hij
geen hap of slok door de

keel kan krijgen, voordat de
eerste duif is geklokt. Nog
twee zaken dienen niet onvermeld te blijven. Voor een
duif is wel eens f 35.000,
neergeteld.
Animators
Doppenberg en Van Putten
gelden als de grote animators van de duivensport in
Putten en wijde omgeving.
Zij scharen zich onder de
"kleine liefhebbers". Maar
Van Putten wil duidelijk gepubliceerd zien dat de "grote
liefhebbers afhankelijk zijn
van de kleine liefhebbers. Zij
brengen het poulegeld immers binnen. Volgend jaar
(1974/wp) hopen zij de tentoonstelling van hun club
opnieuw een groot succes te
laten worden. Dit jaar verliep
het boven verwachting. Mede dankzij de twee Puttenaren konden "kenners" de
tentoonstelling
grandioos
noemen.

DOOR DE JAREN HEEN
Door de jaren heen
eendrachtig bijeen
Wijd en zijd bekend
Overwinningen niet geremd
Uithoudingsvermogen is vereist
De liefhebber in de sport vergrijsd
Vrede, door de duif gesymboliseerd
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Liefde voor het dier is in onze sport veel
weert
Inzet en vertrouwen
Energiek voort te bouwen
Geduld komt goed van pas
Een ieder zoekt naar het beste ras
Recht vooruit en uiterlijk koel
Sport is en blijft ons doel!

TEN AFSCHEID
Dit jubileumboek(je) is in
de eerste plaats bedoeld
iets vast te leggen over de
geschiedenis van "De
Woudvliegers" te Putten.
Immers driekwart eeuw is
niet niks! Maar zeker ook,
om de niet duivenliefhebber melker zo u wilt een
beeld te schetsen wat onze
hobby nu exact inhoudt.
In vijf en zeventig jaar is
er veel veranderd. Heel
veel! De wekker van toen
en de ultra moderne duivenklok van nu; het vervoer van duiven per krui
wagen en transportfiets
en nu het zeer modern
toegerust containerver
voer; toen de eerste
vluchten naar Soest en
Geldermalsen, nu tot diep
in Frankrijk en Spanje;
toen duiven van enkele
kwartjes en nu van ettelijke duizenden euro's. In
1930 begonnen met zes
leden, thans een zeer
bloeiende en gerespecteerde club. Er zijn maar
weinig hobby's waarin
men zo lang aktief kan
blijven. Tot op vrij hoge
leeftijd kan men plezier
aan de duivensport beleven. Een goede zaak, want
hobbyisten zijn vaak gelukkige(r) mensen en blijven lang aktief het geen
ook positief doorwerkt op
hun gezondheid. Maar je
sterkte is tegelijkertijd je
zwakte! De postduiven-

sport kan immers met de
beste wil van de wereld
niet gezien worden als een
organisatie waar vernieuwend wordt gedacht.
Men hecht vaak aan oude
tradities en gewoonten.
Vasthouden aan bepaalde
kampioenschappen, weinig aandacht voor kadervorming en tenslotte weinig begrip voor de wensen
van jonge gezinnen en
vaak slechte opvang en
begeleiding van nieuwe
leden. Door de jaren heen
is "De Woudvliegers"
altijd een stabiele en financieel gezonde vereniging geweest. Dat willen
we graag zo houden! Stabiel door een doorsnee
redelijk kader, gezond
door accurate penningmeesters. Maar we zullen
aktief en kritisch moeten
blijven. Onze sport kenmerkt zich in hoofdzaak
door de liefde voor de
postduif, de spanning van
de wedstrijden en een
aktief verenigingsleven.
Helaas kent onze sport
een teruggang in het aantal leden. Belangrijke
oorzaken zijn het wegvallen van oudere leden en
de slechts geringe aanwas. Ik hoop dat de grote
passie voor het renpaard
van het luchtruim: de
postduif in de komende
jaren uiteindelijk zal leiden tot nieuw beleid. An-

no 2005 vraagt nieuw
beleid. En nieuw beleid
vraagt om durf en initiatief van ons allemaal.
Laten we samen de
schouders er onder zetten
en proberen onze schitteren
de hobby een mooie toekomst, en bovenal een
"nieuw gezicht" te geven.
Vele uren heb ik doorgebracht met het snuffelen
in oude vergeelde krantenknipsels, stapels notulen en jaarverslagen
doorgelezen. Welnu, het
resultaat ligt voor u. Het
kan niet volmaakt zijn,
niet volledig zijn. Maar
het is wel "eigen": het is
Puttens! Graag wil ik
iedereen bedanken die op
welke wijze dan ook een
bijdrage heeft geleverd
aan dit boekje. Ik hoop
van harte dat u dit jubileumnummer met evenveel
plezier zult lezen, als ik er
aan heb mogen werken!

WIM POL
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SHOWS – WINNAARS PV DE WOUDVLIEGERS

Over de eerste jaren van PV "De Woudvliegers" is helaas weinig bekend. Zo is met geen
mogelijkheid te achterhalen wanneer de eerste
tentoonstelling/show van de club is gehouden.

Tweedaagse show NBvZ 1972:
Ruim 1.500 duiven w.o. erestand van ZKH
Prins Bernhard. Tevens schonk hij een duif.
Tevens grote verloting met als hoofdprijs auto.
Ereprijzen voor Co Verbree, Dick Krol, Hans
van Iersel, Gebr.v.Beek, Gert Jan v. Putten,
Gerrit Doppenberg, Niek Oeloff, Gert Bouw en
E.v.d.Weitgraven.

Uit bewaarde kranteknipsels/notulen van de
huidige secretaris Wim Schipper heb ik een
korte (onvolledige) selectie gemaakt van gehouden evenementen.
Grote winnaar Gerrit Doppenberg met drie
eerste prijzen w.o. 1e prijs jonge vliegduivin,
e
1e prijs jonge doffer en 1 prijs oude duivin en
tevens schoonste. Schoonste oude doffer voor
jeugdlid Kees v.d.Broek.
Martin Doppenberg en Wim Schipper met
handvol duiven eveneens succesvol.
Keurmeesters P.de Putter (Grave) en J.T.Ter
Harmsel (Twello).

Jubileumshow 1978:
Mooiste jonge doffer J.Huisman (Garderen) en
ereprijs C.Verbree. PV "De Woudvliegers"
hoogst geklasseerde vereniging over alle klassen (1105.5 pnt).

Eendaagse show 1979:
Chris Verhoef schoonste geheel en Comb.Gert
Jan v.Putten/Wim v.d.Hoek drie eerste prijzen.
"Good old" Jan Schreuder pakt tweemaal goud
bij het jonge spul (jonge doffers en duivinnen
bevlogen). Keurmeester A.Dragt (Steenenkamer) en H.Lemmerman (Deventer).

Wat een band met z’n duiven
Eendaagse show 1973.
Mooiste geheel Gebr.v.Beek en eveneens
tweemaal goud. Mooiste oude duivin Arie
Wassink. Keurmeesters J.Knoeff (Almelo) en
H.Dijkman (Borculo).

Tweedaagse show 1974:
Kampioenen Rikkert v.Koerten, Wim Schipper
en Co Verbree. Wim Schipper wint fraaie bokaal.

Eendaagse show 1976
Schoonste duif geheel Ton Blok en tevens
mooiste kweekkoppel. Verder komen Jan Tijssen en Gebr.v.d.Broek goed uit de bus.
Als keurmeesters fungeren J.B.Hendriks
(Twello) en J.Slabbers (Swalmen).

Tweedaagse show 1977:
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Jubileumshow 1980:
Jan Schuurman (Koudhoorn) schoonste van
het geheel en wint bokaal Gemeentebestuur;
Reind v.d.Hoek sleept drie eerste prijzen in de
wacht.duivin; Co Verbree schoonste doffer.
Keurmeesters C.Brugge (Geldermalsen) en
E.Kleyboer (Apeldoorn).

Eendaagse show 1980:
Co Verbree schoonste geheel met een score
van 93 punten en maar liefst 19 punten voor
indruk en conditie. Erg hoog!
Schoonste duivin Jan Huisman (Garderen).
Jan Tijssen komt met twee keer goud en brons
eveneens goed voor de dag.
Keurmeester A.v.Dasselaar (Amersfoort) en
G.B.Rovers (Utrecht).
Tweedaagse show 1985:
Jenny v.d.Hoek Bouw mooiste kweekkoppel;
Peter v.d.Broek schoonste geheel. Bij de jeugd
komt Jannus Hooijer goed voor de dag.

Eendaagse show 1997: Schoonste show
Marinus Jansen. Mooiste viertal Peter
v.d.Broek en Zn. Tweede en derde Co Verbree
en Arie Wassink.

Eendaagse show 2000:
Gecombineerd in combinatie eerste lustrum
PKD (Puttense Kampioenendag). Maar liefst
zes keer goud voor Peter v.d.Broek Sr en Jr.
Verder succesvol comb. Co en Piet Verbree en
comb. Wim Schipper Gijs van den Hoek.

De winnaars van 2004
Puttense Kampioenendag 1985:
Wim Pol neemt initiatief PKD. Na 5 jaar geeft
hij "stokje" over. Een geslaagde formule zo
blijkt nog steeds.

Eendaagse show 1996:
Keurmeester H.J.G. Geerdink (Tubbergen) en
G.Nijdeken (Rijssen). Marinus Jansen mooiste
van de show; Aart van Zoeren mooiste viertal.
Erestand met nationale toppers.

Eendaagse show 2003:
Grote winnaar Peter v.d.Broek Jr met VIER
eerste prijzen, schoonste en mooiste viertal.
Een droomscore!

Eendaagse show 2004:
Schoonste van het geheel Arie Wassink.
Mooiste viertal A. Boeve. P. v.d. Broek, H. v.d.
Kraats en Wilco v.d. Langemheen hoorde ook
bij de prijswinnaars.

ERG KORT GEKNIPT....
Het snuffelen in oude notulen is niet alleen een
boeiende, maar zeker ook een zeer tijdrovende bezigheid. Het is zeker mogelijk om dagen
achtereen op een oude en soms (ijs)koude
zolderkamer aan de Sophialaan 3 je gedachten te ordenen en ruim veertig jaar terug te
gaan in de goede, oude tijd? Maar moeilijk blijft
het. Dat is zeker! Maar we hebben ons door
een aantal soms vergeelde notulenboeken en
stapels knipsels heen gewerkt. Geworsteld
soms. Soms met een lach, soms met een
12/01/62: A.de Fouw, J.Boonen, H.Vos en U.
Uhrig worden lid. J.Gerritsen nieuw bestuurslid. Prijsuitreiking verloopt rumoerig. "Duifjes"
op bekers ontbreken, want penningmeester
heeft geen cent op zak.. Vergadering om ruim
23.00 uur afgelopen. Da's andere koek!
22/03/63: Kampioenendag CC Harderwijk op 1
december. De inkorfmanden zijn
vies. W.Lubbersen, A.v.Zoeren, B.de Vette en
E.v.d.Hoek gaan er iets aan doen.
W.Lubbersen en G.Pul nieuwe hokcontroleurs.
Fraude wordt doorgegeven aan de Bond. Dis-

traan. Met een lach om wollig taalgebruik, onbenulligheden en futiliteiten; met een traan om
het verdriet en pijn die mensen dus ook duivenmelkers elkaar kunnen aandoen in woord
en gebaar. Ik heb het allemaal zo neutraal
mogelijk gehouden. Niemand willen kwetsen,
maar wel (dol)blij dat de klus geklaard is! Dat is
zeker! Vanaf de oprichting is hoegenaamd
niets, maar dan ook niets meer te achterhalen.
We beginnen derhalve in 1962....
cussie over het bestellen van "klokrollen en
inktlappen"...
26/10/63: Uitbreiding CC Harderwijk met Oldebroek en 't Harde. Vergadering accoord met
collectief abonnement NPO orgaan. Kosten f
7.50 per jaar. Wie wil feesten, moet vijf piek
per paar betalen, of f 2.50 voor alleenstaande.
Van de tentoonstelling is "een paar cent" overgebleven.
5/01/1963: Penningmeester krijgt veel lof,
maar bestuur is alle kritiek op beleid beu! Een
vraag over het inkorflokaal mondt bijna uit in
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"hoekse en kabeljauwse twisten". De secretaris: "laten we elkander sportief bekampen en
niet besluipen..."
2/04/63: De heren Schuit en Gerritsen bedanken als lid. Club huurt eierhok in Gemeentelijke
Eierhal voor f 25,- per jaar. D.Dijkhuis wordt
bestuurslid. Vereniging wil niet meer dan f
100,- winst maken. Meer winst wordt verrekend met vluchtengeld. Voor de jeugd levert
eerste plaats f 7,- op.

W.Schipper schenkt t.v tafel. Bestuur boos om
het niet schoonmaken van inkorflokaal. "Men is
nog te beroerd om een bezem vast te houden",
aldus de voorzitter.
8/01/65: J.Venema ziek en waarnemer vraagt
de vergadering het "kalmpjes an te doen".
W.Schipper neemt plaats in bestuur.
E.v.d.Hoek ringt voor het laatste seizoen.
Groot aantal leden geven zich op duiven te
laten spuiten voor parathyfus. Kosten f 0.25
per duif.
1/04/1965: Vrachtgeld wordt verhoogd. "Droef
vooruitzicht", aldus de secretaris. Veel animo
voor paasvlucht. Eieren en krentebrood.
G.Bouw en A.v.Zoeren vaste ringers. Discussie over jeugdkampioenschap.
22/10/65: G.Pul scoort voortreffelijk op nationaal Orleans en J.v.Beek stapt op als secretaris. Verplichte (club)verloting wordt op touw
gezet. Beste verkoper wint autoped. Hartstikke
leuke prijs toch? Ieder lid krijgt clubreglement.
Leden wachten (te) lang op poulegeld.
14/01/66: Verkiezing nieuwe bestuursleden
zorgt voor paniek. Reden: geen papier aanwezig...! Stemming verloopt chaotisch. "We zijn
toch geen kwajongen? Je mag gerust kleur
bekennen hoor", zo noteert men. Er wordt
trammelant gemaakt om een verdwenen
"blauw busje"...

Venema “koperen jubileum” 1974
25/10/63: Veel animo voor tentoonstelling in
Hilversum. Acht leden zenden in en met succes. Nieuwe leden op ballotage: 75% steun
minimaal. Voorstel Venema om 1 op 4 te vliegen haalt eindstreep niet.
10/01/64: Twee zaken vallen op. Er zijn geen
"oproerkraaiers" meer, die het op "jan en alleman" voorzien hebben. Er wordt hard gevlogen. Tijdens het lichten van de klokken is het
erg rumoerig, maar de feestavond is er een om
te "zoenen". W.Schipper vaste ringer.

31/04/66: Station Roozendaal wordt eerste
bondslossing. W.Lubbersen haakt af als bestuurslid. Leest uitvoerige brief voor. Na tal van
stemmingen wordt G.Bouw gekozen. Firma
Kiks schenkt beker. Onbekende gever offreert
honderd piek. Leden wachten al twee jaar op
vliegdiploma's.
29/08/66: Slecht functionerende "moederklok"
nekt duivenmelkers. Controlestrookjes in oude
hoed en geld zomaar in de la.. Heftige discussie over collectief abonnement NP orgaan.
Geen orgaan, ook niet inkorven. Punt uit! Aantal leden wil nationaal inkorfcentrum.

1/04/64: Gratis prijzen gevraagd. Leden komen
met scala aan prijzen. Mooi gebaar. Vaste
voetring MOET aan rechterpoot. "Links" geeft
veel problemen, volgens good old E.v.d.Hoek.
Liefhebbers die "zieke duiven" inkorven worden op het matje geroepen.

13/01/67: Venema herkozen als voorzitter.
Gert Jan v.Putten nieuw bestuurslid PV "De
Woudvliegers". CC Harderwijk waaronder Putten telt 450 leden. Secretaris Schipper schrijft
in de notulen: "een vergadering waar geen
touw aan vast te knopen is". Weing animo voor
paasvlucht.

23/10/64:
Strubbelingen
over
(club)tentoonstelling. Aantal leden fel tegen
"schooieren" om prijzen bij middenstand.

10/04/67: Hokcontroleur neemt duiven in beslag. Erwt vervangt loodje.
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Feestje moet "alle narigheid" tikkeltje verdringen. Zes nieuwe leden worden welkom geheten. A.v.Zoeren pleit voor corveedienst. Uitslagen graag in de pers. Komt nu weinig van terecht.
12/01/68: Club huurt lokaliteit van gemeente.
Kosten f 126,- per jaar.
W.Schipper herkozen. CC Harderwijk vraagt
steeds meer van leden. Venema gaat d'r achteran. Drie leden door ballotage. Veertien leden veel te laat met betalen contributie. Bestuur moet achter "flinke som" geld an!
29/04/68: Kweekcentra Vedosa (Greven/wp)
schenkt op alle vluchten fles "vliegtonnic". Ook
andere
leden
schenken
(geld)prijzen.
M.Jansen maakt met hulp van anderen inkorflokaal in orde. C.Verbree pleit voor schone
manden. G.J.v.Putten contactman pers (NP0
en plaatselijke pers).
27/09/68: In een klap 10
nieuwe leden. Allen door
ballotage.
Geslaagde
filmavond van Mariman.
W.Schipper roept op tot
sportiviteit!
Vereniging
telt 57 leden. Dus volop
werk aan de winkel. Bestuur moet ook volledig
aan de bak. Niet de helft!

“Bestuur moet achter

en verenigingskas. Vereniging telt 70 leden.
Ter ere van het 40 jarig bestaan krijgt ieder lid
TWEE slokjes.
Proost!
9/04/70:
Twee
leden
door
ballotage.
H.J.Doppenberg en R.v.Koerten nieuwe bestuursleden. Spaarsysteem voor iedere liefhebber: f 2.50 per maand. Zakenmensen mogen na 19.00 uur inkorven. Inleveren van hoklijsten nog altijd problematisch. Liefhebbers
voor bingo en klaverjassen. Gerrit Basch overspannen; klokken niet tijdig terug!
9/10/70: A.v.d.Pol heeft problemen met bouw
duivenhok. J.Venema voorzitter CC Harderwijk. Klaverjasclub van de grond in lokatie
naast Eierhal.
Clubtentoonstelling levert f 716.99,- op. Uitvoerige discussie over kampioenschappen. Op
verzoek van C. Verbree wordt gestemd over
dat
weduwnaars
en
nestdoffers appart in de
mand gaan. "Verschil is
niet zien", aldus de voorzitter. Afgewezen dus!

een “flinke” som geld an,

1/04/1971:
G.Bouw
nieuwe
hokcontroleur.
Deel leden "verzaken" bij
14 leden te laat met betalen….”
verkoop van loten. Contouren bouwcommissie
langzaam zichtbaar. Zit10/01/69: H.v.Iersel moet hok afbreken. Dageting hebben J.Venema, L.Hendriksen, U.Uhrig,
lijks bestuur tracht in te grijpen. Vlucht AngouA.Wassink, R.v.Koerten en B.v.Beek. Uhrig
leme wordt Tours. Kascontrole met hindernis(30) en Verbree (2) schenken 32 jonge duiven
sen. B.Boeve nieuw bestuurder en B.Livestro
voor verloting.
hokcontroleur. Leden zeggen "ja" tegen even30/09/71: G.Doppenberg nieuw lid. Bonnevertuele aankoop directiekeet (10 x 15 mtr). Uhrig
ontzettend boos over niet krijgen NPO orgaan.
koop feestavond brengt leuke cent op n.l.
f
545.- Rampvlucht Orleans kost veel duiven.
28/04/69: H.Doppenberg zet zich in voor nieuOm verschillenden redenen bedanken een
we lokatie naast Gemeentelijke Eierhal. Als
aantal leden. Met name E.v.d.Hoek stapt na 40
dank gratis duif Vedosa en Venema. Leuk!
jaar op. "Erg jammer", zegt het bestuur.
W.Mijnten moeiteloos door ballotage. Geen
22/01/1972: Jaarverslag penningmeester niet
hoklijsten: niet inkorven! Schrijver ingezonden
brief moet "niet zeuren". Club doet mee aan
op tijd klaar. Contributie vastgesteld op f 25,concours Quievrain.
per lid per jaar. W.Schipper en B.Boeve herkozen. W.Mijnten en A.Wassink volgen G.Bouw
9/10/69: NPO bestaat 40 jaar, verloting 150
en E.Greven op. B.v.Buren en T.K.Wijchman
gouden horloges. Nieuwe leden feilloos door
(Ermelo)
worden
"Woudvliegers".
ballotage. Vluchtdiploma's worden afgeschaft.
(Club)donatie kost f 10,Kost teveel. Club wil dagje naar Antwerpen. Bij
10/04/72: Nieuw lid J.C.v.Berkel. Spoedvergarondvraag komt vraag aan orde die niemand
begrijpt. Alleen de voorzitter knikt...
dering over containervervoer.
Club moet via akties e.d. f 1000,- ophoesten.
15/01/70: Venema ziek, Van Putten opent.
Lokatie nieuwbouw waarschijnlijk aan de VeldFinancieel gaat het weer de goede kant op.
straat. Zijn er leden die geen manden
E.v.d.Hoek krijgt (terecht) gouden speld.
schoonmaken? Prima, dan wel boete van f 5,Strubbelingen over verslag clubtentoonstelling
Opleervluchten worden tikkie duurder. Ede (15
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ct); Geldermalsen (18 ct) en Den Bosch (20
ct).
23/02/73: Drie leden bedanken. E.Lubbersen,
L.J.G.Weber en P.v.d.Broek geven zich op als
lid.
H.J.Doppenberg,
R.v.Koerten
en
G.J.v.Putten opnieuw achter de tafel.
A.Schreuder wil jaar manden schoonmaken.
Bravo!
Veluwse Postduivenshow levert f 3000,- op
voor containervervoer. C.Verbree fungeert
jaartje als concourspenningmeester, maar
vraagt wanneer hij nu eindelijk de gewonnen
stofzuiger krijgt. Bestuur is (even) van slag!
4/10/73: Goed seizoen, slechts 1 vlucht afgelast. Jan Thijssen vlot door ballotage. Tal van
leden winnen fraaie (hoofd)prijzen op diverse
vluchten. Bestaat er nog een feestcommissie,
zo vragen enkele leden? W.Schipper wordt
barbeheerder. Verbree pleit voor zelfde puntenstelsel als de CC Harderwijk kent.

Venema viert koperen jubileum als voorzitter
van PV "De Woudvliegers". Is zeer content met
aangeboden fiets.
15/01/75: Club boert, volgens van Putten, financieel goed. Nieuwe leden D.Aalten,
J.Huisman (Garderen), J.v.Poolen en W.Pol.
Drie leden bedanken. Ook een aantal bestuurders houden het voor gezien w.o. B.v.Beek en
G.Bouw; A.Wassink stelt zich niet herkiesbaar.
W.Mijnten wel. Bestuur wil van 9 naar 7 bestuursleden. Na wat "geharrewar en gedoe" is
het bestuur weer compleet.
3/04/75: Venema hoopt op sportieve en vlotte
vergadering. Voor laden van manden komt een
schema. Het niet komen opdagen, kost onherroepijk f 10,- W.Pol schenkt namens Puttens
Nieuwsblad wisselbeker voor Orleans jonge
duiven. Liefhebbers uit buurtschap Koudhoorn
stellen beker beschikbaar. Onderling uitmaken
wie de beste is!

14/12/73: M.Doppenberg en K.v.Panhuis (Ermelo) worden lid. Grondige evaluatie van Veluwe Postduivenshow in Gemeentelijke Eierhal. Eclatant succes. Club heeft financien nog
steeds niet op orde. "Ook bestuur heeft
schuld", zegt de voorzitter. G.J.v.Putten en
W.Schipper organiseren puike tentoonstelling.
Attraktievluch staat in teken van aktie containers.
25/01/74: Ontwerp verenigingslokaal gaat naar
Gemeente Putten. Een lid stapt op. Mevr.
H.v.Dijk-van Iersel en Th.Voerman (Ermelo)
worden lid. H.J.Doppenberg stapt uit het bestuur. G.Bouw volgt hem op. J.Venema en
B.v.Beek herkozen. J.C.v.Berkel concourspenningmeester. G.Doppenberg wil niet "goed
functionerende" bestuurleden binnen 3 jaar de
laan kunnen uitsturen. Kan alleen door motie
van wantrouwen, aldus de voorzitter.

Tentoonstelling ± 1975, v.l.n.r. Gert Doppenberg, Co Verbree, G. Glismeyer, B.
Wolthaus, A. v. Zoeren en W. Schipper.

8/04/74: Vogelvereniging "De Putter" wil (club)
tentoonstelling in inkorflokaal. C.L.v.Leuwen
en J.Schuurman nieuw lid. Veel gratis hoofden ereprijzen. Ringenboekje kost f 1.25.- Aan
het zaterdags komen met een "dichte klok" zal
streng
de
hand
worden
gehouden.
A.Schreuder maakt weer "jaartje" manden
schoon.

17/10/75: Verhoging (gemeentelijke) huur van f
26.60 naar f 29.15 per vierkante meter schiet
bestuur en leden duidelijk in verkeerde keelgat. Over de totaalhuur van f 4.226.75,- zegt
voorzitter Venema :"Zijn ze nou helemaal gek
geworden daar....". Weer overleg is noodzakelijk. Liefst wil men zelf bouwen, maar dat wil de
gemeente niet. Een patstelling derhalve!
Vluchtseizoen lang en warm. Door hitte worden 2 vluchten afgelast. Nieuwe leden
G.v.d.Hoek, H.Meiling, S.v.d.Broek, C.Schut,
C.Verhoef,
G.v.d.Bor
(Houtdorp)
en
H.Poelmeyer (Ermelo). Zes leden stappen op.
Ledental bedraagt 69.

7/10/74: Vervoer per container bevalt uitstekend. In 1975 weekje later starten met jonge
duiven. Kampioenschappen etc. uitreiken op
feestavond; niet op jaarvergadering. Nieuwe
leden G.Dokter, J.Ernsten, P.v.Nieuwenhuizen
en H.Vos. Schipper schenkt (bar)prijs voor
(club)tentoonstelling.

29/01/76: Loze afslag van de baan en klokken
moeten worden aangepast. Inkorfcentrum
Orleans jonge duiven. Bij eventueel lossen op
zondag alleen controleafslag maken en maandag klok lichten. Van Putten geeft uitleg over
mogelijkheden computer voor wat betreft de
duivensport. Vliegen worden paar cent duur-
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der. B.Boeve en W.Schipper herkozen.
C.v.Leuwen vraagt waar hij in kan korven voor
nationaal Parkestone. Venema: "Informeer
maar bij NPO (Willemsen of Goedhart)..."
19/03/76: Grote opkomst van leden. Venema:
"Valt op..". Afdeling Oost (NBVZ) schaft 4e
container aan. Grote aktie moet geld in laatje
brengen. Deel voor voor gehandicapte kind.
Vervoerscommissie blijft qua kosten op nullijn.
Club kent 8 jeugdleden. Daarvoor komen ook
kampioenschappen. De tweede secretaris
schrijft aan het slot: " leden die zich op een
vergadering niet fatsoenlijk gedragen, kunnen
beter weg blijven..."
8/10/76: Constateren duif geeft veel tumult
binnen vereniging. Hoge huur nog steeds heikel punt. Woudvliegers W.de Vette en H.Vos
exceleren op nationale Orleans met respectievelijk goud en zilver in rayon 9 tegen 3.186
duiven. C.v.Leuwen "pakt" op attraktieconcours Sint Quentin de kleuren t.v. Nieuwe leden J.Verhoef, J.v.'t Hoog, J.Bronkhorst,
K.v.d.Broek,
Chr.Vos,
E.Verheijen
en
J.v.Polen. De club telt 73 leden.

B.Wolthaus). Om elk wissewasje vraagt men
stemming. Club wil huur voor 10 jaar (f 2000,/wp) in een keer betalen. Daarvoor zijn tal van
akties nodig. J.Verhoef wint trofee kerstklaverjassen en (club)sterrit wordt gewonnen door
G.de Vries. Jeugdleden K.v.d.Broek en
G.v.d.Weitgraven scoren goed op tentoonstelling.
12/01/78: Veel leden laten het afweten, maar
G.Glismeijer verkoopt meer dan 700(!) loten.
Veel lof voor hem! Voorzitter hoopt op beter
jaar. "Afgelopen jaar was zonder meer slecht",
zo noteert de secretaris. Groot aantal leden
bedankt. Ook twee combinaties zien het niet
meer zitten. Gaan alleen verder. Nieuw lid
W.v.Dijk. Bestuurders R.v.Koerten en L.Weber
stappen
op.
Nieuw
in
het
bestuur
G.Doppenberg en C.Verbree.
20/03/78: Oosterbeek schenkt beker 1e jonge
duiven in B klasse. Venema en Schipper naar
gouden afdeling Oost van de NBVZ. Twee
leden bedanken; C.Livestro wordt lid. Club
organiseert klokkkencursus; deelname gering.
Vloer inkorflokaal moet goed in de was. Veel
leden leveren niet tijdig hoklijsten in. Bestuur
zal niet schromen maatregelen te nemen.
7/04/78: Verslag penningmeester zit al jaren
onder het vloerkleed. Voorzitter: "Nu onderhandelingen met gemeente zijn afgerond,
moet de financiën op tafel". Koperen secretaris
W.Schipper zeer verrast krijgt tuinameublement van bestuur en leden. Venema spreekt
de "sik" op hartelijke wijze toe.
10/10/78: Drie nieuwe leden P.J.v.Beek,
T.v.Beek en J.H.Zandbergen. Volgens enkele
leden wordt club te groot. Aan "ledenstop"
denkt men niet. J.Verhoef nieuwe bestuurder.
A.Wassink kampioen B klasse. Klasse eestavond met mistige sterrit. W.de Vette pakt
definitief de fraaie fraaie wisselbeker, beschikbaar gesteld door het Puttens Nieuwsblad. Hij
wint 3 keer Orleans jonge duiven. Klasse! PV
'De Woudvliegers" scoort uitstekend op afdelingstentoonstelling.

7/01/77: Komt A en B klasse. H.Vos wint kerstklaverjastoernooi en de Venema Cup. Nieuw
lid B.Rakhorst en A.J.Oosterbeek, maar drie
leden keren club rug toe. Bar blijft dicht tot alle
duiven in de mand zitten en de lokatie netjes
op orde is..! J.Venema, R.v.Koerten en
G.J.v.Putten zonder slag of stoot herkozen.
Tumult rond aantal leden doet vereniging geen
goed.
31/10/77: Woudvliegers zien geboorte van
Combinatie
Puthaus
(G.J.v.Putten

12/01/79: Vijf nieuwe leden, t.w. A.W.Blok,
J.v.Beek,
A.C.v.'t
Hoog,
B.Pieper
en
G.v.Deuveren. W.Schipper bij acclamatie herkozen. Twee leden bedanken. Vrachtprijzen
met 4% verhoogd en uitbreiding kampioenschappen. Liefhebbers die het "vertikken" te
helpen bij het manden laden, korven de eerst
volgende vlucht NIET in! Alle festiviteiten 50
jarig bestaan in CNV gebouw te Putten "De
twee punten".
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12/10/79: Minuut stilte ter nagedachtenis van
A.v.d.Pol (63). Zieke leden krijgen attentie van
de club. W.Pol stopt met ringenadministratie.
Voorstel splitsing rayon 2 tot Harderwijk plm.
400 leden, blijkt zeer moeilijke materie. Bijeenkomst over (hok) verluchting, verwarming etc
door A.J.Oosterbeek. Hulp bij manden laden
blijft heikel punt. Fam. Boute nieuwe barbeheerder.
15/01/80: G.Glismeijer bedankt. Drie nieuwe
leden, w.o. twee jeugdleden J.Hooijer en
A.Bronkhorst. Tal van jubilarissen bij de club.
C.Verbree 25 jaar lid, J.Venema 20 jaar voorzitter, W.Schipper 15 jaar secretaris en
H.J.Doppenberg 35 jaar getdrouwd. Voor allen
een kleine attentie. Terugblik op festiviteiten.
Geweldige happening, met name huldiging van
nog in leven zijn de oprichters t.w. Reijer Jansen, Aart v.d.Brink, Time v.Ommeren, Reind
Klinck en Dirk Schuit. Grandioos zonder wanklank! Opbrengst duivenverkoop f 9.500,- Ongekend voor die tijd! R.v.d.Hoek blikvanger op
jubileumshow.

Meerdere leden achter deze optie. W.Schipper
en J.Verhoef herkozen als bestuurders.
E.Verheijen stapt op; H.Vos nieuw bestuurslid.
Barcommissie schenkt (hoofd)prijzen.
12/04/82: Senioren (boven 65) en jeugd vrij
van manden laden. Stervlucht verloopt succesvol van Alkmaar, Doetinchem, Leerdanm
en Meppel. H.Kiks bedankt. Niet een lid stelt
zich beschikbaar als collectant voor collecte
gehandicapten. Gebr.v.d.Broek aangenomen
als lid. W.v.d.Hoek, J.Venema en H.Vos in
feestcommissie. Nabestelde ringen f 0.10
duurder. Een lid bedankt. Perikelen rond toetreding afdeling M. J.Venema en G.J.v.Putten
herkozen en G.H.v.d.Weitgraven neemt plaats
in van C.Verbree.

1/04/80: G.J.v.Putten en E.Verheijen bij acclamatie herkozen. Ook J.Venema herkozen.
Niet "verkocht koppel" tijdens festiviteiten geeft
problemen. A.W.Blok offreert drie antieke
weegschalen. Nieuw lid G.Schuit en Zn. (Genemuiden) en Danjo Schipper (Schipper en
Zn).
7/11/80: Ligt pak sneeuw van plm. 15 cm en 7
graden vorst. Een bedankje en vier nieuwe
leden t.w. Mevr.v.d. Hoek-Bouw, J.v.Berkel en
de jeugdleden J.W.Doppenberg en R.Simon.
Club telt 65 leden. Deelname afdeling M komt
in zicht. Ieder lid krijgt gratis groepsfoto vijftig
jarig bestaan. C.Verbree klaagt over "bende" in
lokaal bij verhuur. Barbeheerder Boute stapt
op; de "Verhoefjes" nemen fakkel over. Interieur lokaal krijgt nieuw verfje.
16/01/81: Club krijgt waarschijnlijk f 1.600,- uit
"knelpuntenpot" van gemeente en oprichter
D.Schuit schenkt club drie bekers. Huurder
lokatie veroorzaakt meer "kosten", dan opbrengst huur! Club pleit voor aansprakelijksheidverzeke-ring.
Bestuursleden
G.Doppenberg en C.Verbree herkozen. Lid
bedankt en R.v.d.Hoek in zonnetje gezet:
kwart eeuw lid. Feestavond wordt te duur voor
liefhebbers met een uitkering. J.v.Beek krijgt
gouden speld NBVZ. B.Pieper beste jeugdlid.
18/01/82: Gebr.v.d.Broek te laat met overschrijving andere club. B.Bronkhorst nieuw
jeugdlid. Lid worden FC "De Veluwe" kost f
25,-. H. Kiks pleit voor eigen clubgebouw.
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25/04/83: P.v.d.Broek stapt huwelijksbootje in.
Drie leden bedanken. G.J.v.Putten in NPO
bestuur en bedankt als bestuurder. Club zien
hem
node
vertrekken.
"Buurman"
A.J.Oosterbeek volgt hem op. Nieuwe jeugdleden
A.Geurtsen,
R.v.d.Brink,
W.
v.d.Langemheen en W.v.d.Hoek. J.Verhoef
schenkt duivenboeken voor jeugd, om te lezen. Paramixo steekt de kop op. Enten wordt
verplicht.
17/01/84: Vier leden bedanken. Kersvers erelid
van PV "De Woudvliegers" J.v.d.Beek (71)
komt te overlijden. G.Doppenberg en
G.H.v.d.Weitgraven herkozen als bestuurders.
Drie leden bedanken en J.Schreuder komt
gelderen van PV "De Woudvliegers" versterken. Nationaal inkorfcentrum komt aan de

orde. Minimaal tien leden wenselijk. Eigen
lokatie komt opnieuw ter sprake. Stukje bij de
manage? R.Stoffelsen en J.Hooijer scoren
goed bij jeugdkampioenschappen. Tweede
stervlucht komt d'r an! Ledenaantal loopt wat
terug: 43 en 9 jeugdleden.
10/01/85: Jeugdlid bedankt. Berekening
nieuwbouw bij Wilhelm Tell te riskant. Venema
kwart eeuw voorzitter. Krijgt namens leden
attentie. Alle leden krijgen consumptie.
W.Schipper en J.Verhoef herkozen als bestuurslid.
Ruim
f
2000,winst
(club)tentoonstelling. Organisatoren krijgen
taart en bloemen van A.J.Oosterbeek. Club
doet mee aan aktie "Putten 40 jaar vrij".
Hoofdprijs draagbare kleuren t.v. Nog geen
nieuw over nieuwe
lokatie.
14/10/85: Laatste vergadering lokatie aan de
Van Damstraat? Nieuwe leden J.v.Berkel,
H.Doppenberg (Koudhoorn), H.Mosterd en
A.Bos (jeugdlid). Geen tentoonstelling; oude
commissie behalve H.Vos bedankt voor de
eer. Feestavond gelijk met heropening nieuwe
lokatie aan de Hooiweg. Sloop en nieuwbouw
vraagt veel van leden en bestuur. Bouwvcommissie werkt plannen uit.

16/10/86: Stappen veel leden over naar afdeling M? W.v.d.Hoek nieuwe ringenadministrateur. T.v.Beek noemt klokkencommissie "zo lek als een zeef". Ledenaantal schommelt rond de 50. Jeugdlid H.Mosterd pakt veel
vroege prijzen. Opa Doppenberg zo trots "als
een pauw". Secretaris W.Schipper spreekt
van een "historisch jaar".
30/03/87: Een lid bedankt. G.Doppenberg bedankt als bestuurslid; J.Verhoef niet meer herkiesbaar. Bar weer in handen van vereniging.
Overgang vereniging naar M nog steeds heet
hangijzer. Van Putten stelt voor eerst het besluit van afdeling Oost af te wachten, voordat
PV "De Woudvliegers" beslist. Venema wil
stemming. Voor overgang komt men 1 stem
tekort. Na aantal vergaderingen gaat de kogel
eindelijk door de kerk: dus over naar M. Voor
sommigen is het een "pijnlijke avond", maar de
club valt gelukkig niet uit elkaar. NPO blijft
"dwars" liggen.
28/03/88: W.Schipper herkozen. Vier nieuwe
leden t.w. mevrouw A.Boeve, E.v.d. Weitgraven, G.v.Laar en St.v.d.Brink. Nieuwe bestuursleden G.H.v.d.Weitgraven en W.Mijnten.
A.v.Grol en H.Vos gaan bar runnen. Bar gaat
om 22.00 uur dicht. J.Schreuder pleit een keer
per maand op zaterdagmiddag voor z.g. "proathuus". Verzorgen uitslagen door Combi club
(G.v.Balveren) komt ter sprake. Overschrijving
naar NABVP is rond, maar "is afdeling M wel
het ei van Columbus", zo vragen velen zich af? H.v.d.
Kraats hokcontroleur. Da's
een beste. E.Verheijen tilt
"stedelijk Putten" van de
grond.

24/02/86: Eerste vergadering lokatie Hooiweg.
Voorzitter is dankbaar mens
en memoreert nog even over de "goede, oude
tied"... Een groep van plm. 20
personen hebben zich onder
leiding van A.J.Oosterbeek
geweldig ingezet.
… ….is afdeling M
Een spontaan applaus volgde.
Ook een aantal leden hebben
wel het ei
het af laten weten. Nieuw lid
A.v.Grol.
Herkozen
van Columbus…….” 27/01/89: Jubileumcommissie
A.J.Oosterbeek en J.Venema;
niet
herkiesbaar
G.H.v.d.
60 jaar PV "De Woudvliegers"
Weitgraven
en
H.Vos.
bestaat
uit
H.v.d.Brug,
P.v.d.Broek en W.v.d.Hoek nemen hun plaats
P.v.d.Broek,
G.Doppenberg,
W.v.d.Hoek,
in. Contributieverhoging noodzakelijk. Kosten
(W)im v.d.Hoek, G.v.d.Hoek, W. Mijnten,
rijzen pan uit. Er moet meer geld op tafel koM.Schuit en W. Schipper. Wil o.m. f0.10 ct per
men. Men denkt aan allerlei akties, maar lokaduif
schenken
aan
invalidesport.
tie verhuren mag niet. Staat in contract. Na
G.Doppenberg krijgt bloemetje voor vroege
veel "gedoe" gaan de senioren van f 30,- naar f
duif nationaal inkorfcentrum.
50,- en de junioren van f 10,-naar f 25,17/03/89: G.H.v.d.Weitgraven bedankt als
13/03/86: A.v.Grol maakt manden schoon.
bestuurslid. H.v.d.Brug neemt plaats in. DuiCommissie nationale vluchten wordt in leven
vensport geeft f 150,- voor gehandicapte megeroepen.
Zitting
hebben
J.v.Berkel,
demens. Inkorfverbod voor liefhebbers die
G.Doppenberg,
W.v.d.Hoek,
G.v.d.Hoek,
"zieke" duiven inkorven. Voorzitter Venema:
J.Verhoef en J.Venema. Een lid bedankt.
"Moelijk probleem. Kun je aan de buitenkant
D.Verhoef bedankt als ringenadministrateur.
vaak niet zien". Lange discussie over. Venema
Drie nieuwe leden A.Boeve, M.Schuit en
stopt niet alleen met duivensport, maar legt
T.Doppenberg (jeugdlid).
ook bestuursfunctie neer. Bericht komt als
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donderslag bij heldere hemel. Venema blijft
wel lid.

terug. Kritiek op lossen Stervlucht is onterecht,
volgens G.Doppenberg.

6/02/90: Club kent prima jubileumjaar. Reijer
Jansen medeoprichter van PV "De Woudvliegers" aanwezig op receptie. Absoluut hoogtepunt. Voorzitter Venema huldigd W.Willemsen.
Kwart eeuw lid. W.v.d.Hoek en W.Mijnten herkozen als bestuurslid. G.J.v.Putten volgt
J.Venema op. Scheidende voorzitter blikt emotioneel terug. "Ik laat een prima club achter.
Het ga u allen goed", zegt Venema. Vereniging
gaat 1 op 4 vliegen.

21/02/92: Fondclub Midden Nederland van de
grond? W.v.d.Waal 25 jaar lid. Herkozen
G.J.v.Putten en P.v.d.Broek. Drie leden stappen op. W.J.Schakel (Ermelo) steekt loftrompet over nieuwjaarsreceptie. Vrachtprijzen gaat
niet omhoog. Lid klaagt over Stedelijk Putten.
"Horen we niets van", zo zegt Mevr. Korts.
G.Doppenberg pleit voor scheidingswanden bij
het inkorven. Bestuur neemt suggestie van
Doppenberg over.

20/03/90: Club krijgt telefoon en L.Weber helpt
H.Vos achter de bar. Vos blijft wel verantwoordelijk. Als nieuwe leden geven zich op
G.Bolwijn, A.J.Kiks, M.Doppenberg en Mevr.v.d.Haar (Nijkerk). Mevr.v.d.Haar afgewezen. Leden uit Nijkerk worden volgens afspraak niet aangenomen. Stedelijk Putten op
"laag pitje". Goed seizoen voor H.v.d.Brug.
A.J. Oosterbeek verlaat bestuur. Attentie voor
puike bestuurder. E.Verheijen neemt zijn
plaats in.

20/03/92: J.v.Berkel stelt voor bij nationale
vluchten als duiven twee gummies omkrijgen
aan elke poot gummie te doen. T.v.Beek stelt
enkele aanpassingen kampioenstelsel voor.
Club accoord. Laden van manden geeft nog
steeds problemen. Veel leden vinden dat
slechte zaak!
16/10/92: Nieuwe kampioenschappen bevallen
(toch) niet. Nieuwe versie noodzakelijk. Drie
leden stappen op. Landbouwschap wil ophokregeling voor postduiven. Gemeente wil gesprek over drank-en horecawet. G.J.v.Putten
Chr.Verhoef en W.v.d.Waal kwart eeuw lid.
W.v.d.Hoek en W. Mijnten herkozen als bestuurslid. W.v.d.Waal neemt functie H.v.d.Brug
over. Nieuwe leden C.Verbree, P.Verbree,
A.v.Veld, W.de Vette en mevr. A.de Vette.
19/03/93: Kogel door de kerk. Verenging stelt
lijst samen voor laden van manden. Liefhebbers boven 65 jaar vrij van laden. Vrachtprijs
wordt duurder. Club past f 1000,- bij; komt neer
op vijf cent per duif. Discussie over vliegen
voor rubriek "Wie heeft ze beter". Vanaf Hank
(plm. 75 km) kan voor WHZB gedraaid worden!

Henk hoorde even bij de “kleintjes”
18/10/91: Onenigheid over teletekstvermelding. Goede prestatie van H.Mosterd (1e
nat.jeugd). Ook individueel zetten een aantal
leden een puike score neer. Op de zware fond
komen J.v.Berkel, H.v.d.Brug en W.v.d.Hoek
goed voor de dag. Toch was er sprake van
een "grillig verloop".Als het zondag slecht weer
is op de lossingsplaats, komen de duiven
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15/10/93: Voorzitter spreekt vol lof over CCG
en afdelingskampioenen. Goed jaar voor de
club, alleen op dagfond pietsie minder. "Stedelijk Putten" ter ziele. En buren laten het afweten op de "Stervlucht". Overigens een succesvolle formule! Twee nieuwe leden P.F.v.Beek
en E. Grevengoed. W.v.d.Hoek bekijkt bouwkundige staat van inkorflokaal. Club accord
met A.J. Oosterbeek te benoemen tot erelid en
J. Venema tot erevoorzitter. G.Doppenberg wil
collectief mestonderzoek. Verplichten (schijnt)
moeilijk. Opleerkar komt weer aan de orde.
11/02/94: W.Schipper en E.Verheijen herkozen. Naast bestuur, wordt jubileumcommissie
i.v.b. 65 jarig bestaan benoemd. Leuk idee:
iedere liefhebber die de 65e prijs wint, krijgt
prijs: een taart! W.v.d.Hoek, W. Mijnten en
H.v.d.Brug 25 jaar lid. Kringagenda geeft veel

discussie. Nieuw lid A.Wassink. Twee
(jeugd)leden E. Grevengoed en P.Verbree in
commissie clubtentoonstelling. Leden nemen
zelf verfkwast ter hand.
21/10/94: NPO kiest weer voor afdeling M.
Club niet accoord met vraagprijs lokatie PV
"De Gevleugelde Vrienden". G.Doppenberg
pakte brons op nationaal Sint Vincent. Schitterende prestatie met de NL 91-1541001. Aantal
leden ernstig ziek. J. Schreuder neemt
(nood)gedwongen afscheid. Twee nieuwe
leden H. Tijssen en G. Knuyt; twee leden bedanken. Ledental schommelt rond de 50 leden.
17/02/95: Lokaliteit PV"De Gevleugelde Vrienden" verkocht aan vogelvereniging "De Putter".
Opbrengst lokatie ten goede aan "duivensport
in het algemeen". F.v.Essen nieuw lid. Vrachtprijzen opnieuw herzien. "We teren (te) veel
in", volgens penningmeester. P.v.d.Broek en
G.J.v.Putten herkozen. Keuren van klokken
kost f 3,-.

stuurslid om als als spreekbuis te kunnen fungeren op afdeling en kring.
13/02/98: Runnen van bar loopt nog steeds
niet naar behoren. De leden P.v.d.Broek,
J.Hooijer, P.v.Nieuwenhuizen en P.Verbree
bieden hulp aan. Mevr. N.Korts, L.E.v.d.Hoek
en A.v.d.Kamp nieuwe leden. P.v.d.Broek herkozen als bestuurslid; G.J.v.Putten als voorzitter. W.de Vette zwaait na jaartje weer af als
bestuurslid.
9/10/98: Voorzitter memoreert overlijden van
H.Vos. "Een markant lid is helaas niet meer
onder ons", aldus de voorzitter. W.v.d.Hoek en
E.Verheijen naar opening lokatie van PV "De
Trekvogels". Twee leden bedanken. De vereniging telt momenteel 55 leden, waarvan 38
leden aktief, 15 rustende leden en 2 ereleden.
W. Mijnten neemt meldpost over van
P.v.d.Broek. Kampioenendag verloopt wederom succesvol.

27/10/95: Voorzitter betreurt zeer lage opkomst. Werkzaamheden moeten verdeeld
worden, maar niemand komt er onder uit!
Nieuw lid R. Simon, twee leden bedanken.
Overlijden J.v. Berkel (56) herdacht. Lokatie
"De Putter" officieel open en fam. P.v.d.Broek
viert koperen bruiloft. Yvonne Boeve en A.v.
Zoeren aangenomen als lid.
16/02/96: W.v.d.Hoek en W. Mijnten weer herkozen. C.Verbree en W.de Vette kringbesturders, waarvan laatste als voorzitter. Verbree
fungeert als meldpost kring Eemland. Kampioenendag en clubshow brengt leuk bedragje in
buidel van de penningmeester. Gaat extra
"mannetje" mee met vervoerscontainer om
eventuele fraude uit te sluiten, of tot een minimum te beperken. C.Verbree lanceert idee van
ploegenklassement. Bestuur zal het een en
ander bekijken.
22/03/96: Putten kiest wederom voor afdeling
7. M.v.d.Hoek nieuw lid en twee leden bedanken. R.G.v.d.Hoek 40 jaar lid, en krijgt van z’n
vrouw NPO speld op de revers. Van de club
krijgt een bord met klok. Vereniging telt 51
leden. Fanatieke strijd om kopprijzen. Strubbelingen binnen club lost bestuur moeiteloos op.
24/02/97: W.Schipper en E.Verheijen herkozen. Agenda afdeling 7 levert weinig gespreksstof op. Algemene klacht: in verdelen
van centjes is men goed! Op 11 maart komt
Venema enten tegen paramixo. Jonge duiven
dienen minimaal 14 dagen voor eerste vlucht
geent te zijn. W.de Vette voor een jaar be-

5/02/99: Bij verhindering van L. Makaay (secretaris afdeling 7) speld Mevr. Korts Venema
40 jaar lid de bronzen NPO speld. Zichtbaar
ontroerd ondergaat Venema deze huldiging.
W.v.d.Hoek, W. Mijnten en W.v.d.Waal herkozen. W.Pol ontvouwt plannen eerste lustrum
PKD. Vereniging moet duiven aanvoeren naar
Leusden. Gaat best bom duiten kosten. Het
kost W. v.d.Hoek veel tijd en energie alles
goed en op tijd op de rails te krijgen. Het lukt
hem wonderwel!
19/03/99: W.v.d.Hoek contracteert vervoerder
Wassink voor het vervoeren van duiven naar
Leusden. Vracht zelfs tikkeltje goedkoper.
Andere "v.d.Hoek" (Gijs) assisteert bij terug
komen van manden c.q. vervoer.
G.Doppenberg wil gratis bakkie koffie voor
leden die helpen. Geanimeerde bespreking
over een eerste lustrum PKD.
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29/10/99: Minuut Stilte voor twee overleden
leden A.J.Kiks (66) en J. Rollingswier (83).
Leden doet het goed op zware fond. Nieuw lid
H.Bransen. E.Verheijen oppert plan om achter
bar met kassa te gaan werken. Vereniging
voelt er veel voor. B.v.d.Brink stopt met duivensport. Verder discussie over verhuur lokatie
en het eventueel invoeren van donateurs. Het
bestuur zal het een en ander "meenemen".
4/02/00: W.Pol stopt met organisatie van PKD
(Puttense Kampioenendag). Na vijf jaar vindt
hij het welletjes. Bestuurders W.v.d.Hoek en
E.Verheijen herkozen. Nieuw lid H.Bransen,
twee leden bedanken. Electronisch klokken
(Unikon) kan via betalingsregeling met de club.
Flink aantal leden maken daar gebruik van.

Een opname in de ren van Henk Doppenberg
3/03/00: Bar wordt voorlopig gerund door
J.Hooijer,
W.v.d.Waal
en
E.Verheijen.
G.J.v.Putten zal in samenwerking met
H.Bransen de wekelijkse club)uitslag verzorgen. Bergerac telt ook voor totaal generaal.
Rest superfond niet. Bij jonge duiven alleen
Orleans. Afrekenen aan bar met vooraf te kopen munten? Geen gek idee zegt men, maar
daar blijft het bij!
27/10/00: Feestelijkheden (sterrit en bijeenkomst bowlingcentrum) rond 70-jarig bestaan
geslaagd. Afspraken "rond de bar" zijn zeer
moeilijk te maken. Afblazen kampioenendag
wegens geen animo. Ook eigen leden laten
het afweten. Seniorenploeg stopt met opbouwen c.q afbreken van clubtentoonstelling en
andere aktiviteiten. Wordt te zwaar. Oprichter
en erelid Reijer Jansen (93) overleden. J. Venema en C.Verbree in ziekenhuis.
6/03/01: Comb.Verbree behoort bij wereldtop.
Daverend applaus voor deze schitterende
prestatie. Tal van apparatuur moet worden
vernieuwd. Voorzitter G.J.v.Putten weer een
jaartje d'r tegen an. Afdelingsvoorstellen doen
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weer veel stof opwaaien. Club heeft weer redelijk goed jaar achter de rug.
2/11/01: Kampioendag uitstekend geslaagd.
Krijgt fondgebeuren overhand?
Mede-organisator W.v.d.Hoek: "Vitessemannen komen niet. Laten het afweten"! Stervlucht
minder deelnemers, maar blijft gezellige en
sfeervolle happening. Agenda afdeling lokt
felle "woordenstrijd" uit tussen bestuur en leden. Tweede voorzitter geeft uiteenzetting.
5/03/02: M.Jansen (40 jaar lid) wordt recht
gedaan, middels attentie, foto, bronzen speld
en "stukkie' in de krant. Ook had Jansen volgens het jaarsverslag 2001 maar liefst 4(!)
achter elkaar de schoonste van het geheel op
de clubshow. P.v.d.Broek verlaat bestuur, A.
Boeve neemt plaats in. E.Verheijen en
J.Verhoef ook kwart eeuw lid. G.Doppenberg
en P.Verbree zorgen dat de club niet in de kou
hoeft et zitten. Twee nieuwe leden U. Uhrig en
Eikelboom, en eveneens twee leden geven
pijp aan Maarten.
18/10/02: Bar 2 uur na afslaan dicht. Drie leden van PV "De Woudvliegers" t.w. A.Boeve (1
en 3); G.Doppenberg (2), C.Verbree 5 en
L.Brons (4) van PV "De Trekvogels" op teletekst. Prima prestatie op Bourges. De volgende leden komen over van de opgeheven zustervereniging G.v. Brummelen, L.Brons,
A.Dokter, M.Kieft, H.Kieft, H.J. Ligtermoet,
W.v.d. Lamgemheen en R. Stoffelsen. Feestavond CCG 5 in Putten.
26/02/03: H.La Grouw lid PV "De Woudvliegers". W.Schipper en E.Verheijen en
W.Schipper herkozen. C.Verbree: "Niet juist
dat twee heren van het dagelijks bestuur tegelijkertijd aftreden". Neemt men notie van.
Vrachtkosten v.v. Leusden duurder, door wegvallen van PV "De Trekvogels".
4/04/03: Vogelpest treft duivensport. Kascommissie complimenteert penningmeester en
vluchtpenningmeester. Mag ook wel eens worden gezegd. Vind ik ook! M. Kieft wordt commissielid ZLU vluchten; L.Brons lid nationale
commissie. Inkorven Quievrain van half mei tot
en met eind juli, slaat deksels goed aan. Zaterdags inkorven; zondags los.
19/11/03: Op een na laatste combinatie bedankt, daarnaast zeggen drie leden hun lidmaatschap op. Voorzitter spreekt van "sportieve strijd" in 2003. Club pakt weer goud in afdeling 7. Kampioenendag nog steeds geslaagde
formule. H.H.M. Bransen nieuw lid. A. Wassink
pleit voor ophangen van verenigingsuitslag in

locatie aan de Hooiweg. Is belangstelling voor.
Afdeling 7 schaft nieuwe container aan, oude
aangepast. Jaarverslag 2003 maakt melding
van het overlijden van twee leden, n.l. erelid
A.J. Oosterbeek (84) en P.v. Nieuwenhuizen
(48).

22/04/04: Club zegt ja tegen voorstel koppelrace CCG 5. Akkoord met contributieverhoging
van 100%. W.Pol stelt voor jeugd (meer) bij
duivensport te betrekken. A.Dokter wil aanpassing B kampioenschappen. Vereniging akkoord met jubileumuitgave in verband met het
75 jarig bestaan.

12/04/04: Animo voor eerste (jaar)vergadering
op zaterdagmorgen valt "zwaar" tegen. Voorzitter Van Putten: "We hadden in verband met
komende afdelingsvergadering geen andere
keus". Wenselijk dat commissies etc die een
"eigen potje" hebben , deze aan het eind van
elk jaar afdragen aan centrale kas. G.J.v. Putten en A. Boeve herkozen. A.v. Zoeren pleit
voor andere opzet clubtentoonstelling b.v.
donderdagavond inzetten en zaterdagmiddag
uiterlijk officieel 18.00 uur sluiten. Als men wil
blijven, dan toestaan.
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