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Waar we eigenlijk st Vincent zouden vliegen, maar 
vanwege bosbranden rond de losplaats werd er uitgeweken 
naar Tarbes. Daar werd gelost om 7.20 uur met een zwakke 
NO-wind en licht bewolkt. De 1e duif in de Fc G&E viel 
om 10.32 uur bij Ronnie Lieftink uit Nijkerk. Tijdens het 
wachten op de duiven had deze zelfstandige ondernemer 
(marktkoopman bakkerij) zijn duivenmaat Corne van 
Oeveren aan de lijn, tijdens dit gesprek komt de melding dat 
Jay Lissenberg Utrecht een duif heeft. Al pratende valt er 
een duif bij Ronnie, dus dit moest wel een vroege zijn wist 
Ronnie nu. Zijn 19-1773638, een kras nestdofffer op een 
jong van 6 dagen legt daarmee de 1080 km als snelste af in 
de Fc en pakt hiermee de overwinning. Ronnie woont op 
een schitterende omgebouwde boerderij, met dito ruimte 
voor duivensport, paarden, wagens voor de markt. Dit alles 
heeft Ronnie in enkele jaren opgebouwd tot zijn paleis waar 
hij met zijn gezin woont. Dat hij een drukke zaak te runnen 
heeft weerhoudt hem er niet van om de duivensport op een 
zo hoog mogelijk niveau te beoefenen. Hij heeft het zo voor 

elkaar dat er een systeem ontwikkeld is dat de duiven voor hem makkelijk te onderhouden zijn, en de 
duiven optimaal kunnen presteren. De duiven hebben hier in Nijkerk open hok, gehele dag kunnen de 
duiven naar buiten, maar 's avonds is er een verplichte training van een uur d.m.v. een heliumballon. 
Voeren is simpel volle bak met Embregts Theunis mengeling NPO mix. De 44 koppels worden op 
dubbel weduwschap ingespeeld, zowel op een programma vlucht in de vereniging, maar ook in 
Kerkdriel op de vluchten welke op vrijdagmiddag al daar worden ingekorfd, dit alles als het werk het 
toelaat. Daarna wordt er gekoppeld voor de ZLU vluchten welke hier gespeeld worden. De 150 jongen 
verdeeld over 3 rondes, afkomstig van de 25 koppels kwekers, worden in een zoals Ronnie het noemt 
rommelhok gehouden, een bouwkeet met ren ervoor. Deze worden geleerd op de nalijn en 
taartvluchten te soest. Hier in Nijkerk is de selectie hard, een kweekkoppel welke gedurende de 
kweekperiode 3 verschillende partners krijgt en niks goeds voortbrengt kan vertrekken. En zo blijft hij 
zoeken naar betere, kweken, spelen, selecteren. Zo heeft de winnende nestdoffer als jaarling Agen 
gehad, alleen viel deze 's avonds in Waalwijk. Op Perpignan was hij Ronnie zijn 3 of 4 duif. Dit jaar is 
de 638 ingevlogen op een paar vluchten om vervolgens op een jong van 6 dagen zijn eerste 
marathonvlucht te doen. Als motivatie heeft Ronnie elke dag een broedschaal erbij gestoken, zodat 
deze doffer zo hoog zat dat deze net op het jong kon plaats nemen. Deze motivatie zal wellicht 
geholpen hebben, van de 8 duiven welke mee waren spelen er 3 prijs. Met aankomsten van 10.32 uur, 
14.45 uur 1e get, 15.26 uur 3e get een prima duiven dag in Nijkerk. Ronnie heeft in Huub Bransen en 
Guus v Aaken 2 leermeesters waar hij het een en ander van leert qua verzorging, maar ook duiven en 
stamopbouw mee bespreekt, ook verhuizen er regelmatig duiven richting Nijkerk. In de stamboom van 
de winnende duif vinden we aan vaderskant inteelt Betuwekoppel Jan Jacobs Beesd, via jan Peters 
Bemmel. Aan moederskant de lijnen van de Stayer, Brugeman, oude Kruk, deze duivin komt bij 
Henny Prinssen Hilv. Meent vandaan. Met de kruising is Ronnie tevreden daar dit koppel al meerdere 
bruikbare duiven voor hem heeft gegeven. Dat de duiven het dit jaar goed doen in Nijkerk bleek wel 
op Barcelona met 5/5 in de uitslag, en nu een mooie op Tarbes. Als de duiven zo blijven komen, is 
Ronnie Lieftink zeker 1 van de kanshebbers voor de overall kampioenschap ZLU, we gaan gaan het 
afwachten. Aan zijn passie en inzet, ondanks zijn drukke zaak zal het zeker niet liggen. Nogmaals 
proficiat!! 
 
Sander Bos Hilversum 


