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Comb. Aries-Berk-Zomerdijk winnen Agen. 
Door Gerard Dekker 

Agen was een goede dikke 981 kilometer voor de prijswinneres van de Comb. ABZ uit de Rijp, ABZ 

staat voor de namen van Han Aries, Lodi Berk en Arie Zomerdijk. Arie en Lodi zijn woonachtig in De 

Rijp en Han woont in het nabijgelegen Graft. Dit driemansschap is ontstaan in 2008 in de vorm van 

een combinatie tussen Arie en Lodi en in 2013 heeft Han zich bij de combinatie gevoegd. De reden 

was dat bakkerszoon Arie Zomerdijk eigelijk te kort tijd had en door onregelmatige diensten niet 

toekwam aan een goede verzorging van zijn kolonie. Lodi Berk overkwam hetzelfde hij reisden de 

hele wereld over om paarden te begeleiden tijdens hun vliegreis naar hun bestemming. Lodi heeft 

inmiddels wat meer tijd gekregen en werkt nu als sailesmanager Europ voor een bedrijf dat in Qatar 

gevestigd is. Tegenwoordig werkt hij meestal op het kantoor in Amsterdam. Han die zich als laatste 

aansloot was door zijn werk als veiligheidsdeskundige ook veel van huis en schoot dus ook in de 

begeleiding van zijn kolonie te kort. Een prachtige oplossing dus het vormen van een hechte 

combinatie waarbij de mannen hun eigen taken hebben die voor Arie hoofdzakelijk de verzorging is, 

de duiven zijn ook bij hem gehuisvest. Mocht Arie de duiven onverhoopt niet kunnen verzorgen 

springen Lodi en Han in. Lodi is de man van de administratie en Han is de man van hand en 

spandiensten. Hij zorgt voor de africhtingen en bovenal is hij barbecumeester. Hoewel daar zijn ze 

alle drie goed in. 

De duiven  
In 1984 is Arie met duiven gestart op het erf 

achter het ouderlijk huis, het hok dat hij 

toentertijd kocht was een Buitenhuishok en 

dat staat er nog steeds en doet dienst als 

kweekhok. Naast dit kweekhok staat er op 

het erf van Arie nog een hok van ca. 10 

meter waarop zich de jongen en vliegduiven 

bevinden. 

 
De winnares NL.2014-1842669 is een eigen kweek product uit een koppel dat al vaker goede gaf. De 

vader van de winnares is een prachtige Schaliedoffer die je met moeite in handen kunt houden een 

wringer eerste klas dus. Hij is gekocht op een veiling op aanraden van Jan Theelen. Hij is een zoon 

van de 001 welke een zoon is van de 1e provinciaal Marseille bij Alex Rans in Belgie. De moeder van 

de winnares is een bonte duivin  en kind van de Kassai van Nico van Noordenne en dat was de beste 

dagfondduif van Nederland. De winnares van Agen heeft het dus niet van vreemden.  

Toch zit er nog een klein verhaal vast aan dit overnachtfondstammetje bij de combinatie. Zij 

gebruikte deze duiven, met redelijk veel succes voor de dagfond Maar toen de combinatie een aantal 

jaren terug besloot over te gaan naar de overnachtfond was het Lodi die zei, laten we deze duiven 

dan op de eerst aankomende overnachtfondvlucht inzetten. Dat was het begin van een weergaloos 

overnachtfondseizoen waarbij  
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ze spelend met slecht 3 duiven vele groten achter zich lieten en het kampioenschap overnachtfond 

van NIC Zaanstreek-Noord opeisten.  

Van het soort duiven dat het stamkoppel geeft kan je het volgende constateren doffers redelijk fors, 

zachte pluim, goed gebouwd en barstensvol temperament. De duivinnen superzacht en een maatje 

kleiner. Dit succes en ook de successen in het verleden hebben de mannen doen besluiten alleen 

hiermee verder te gaan en dat betekend dat het kweekhok waarop zich momenteel een 9-tal koppels 

bevinden drastisch in aantal terug gebracht wordt.  

De winnares is een zomerjong van 2014 en heeft in haar geboortejaar alleen de navluchten gevlogen. 

In 2015 is ze als weduwduivin gebruikt en niet gespeeld. In 2016 is de combinatie overgestapt naar 

het nestspel. Tijdens het invliegen kwam ze redelijk af en Chateaudun sloot ze af met een 2e prijs in 

de club. Op Agen ging ze als 3e getekende de mand in.  Ze werd samen met de andere Agen gangers 

op 26 juni om 6.50 uur gelost en wist de ruim 981 kilometers naar haar thuisbasis in de Rijp met een 

snelheid van 1160.795 meter per minuut te overbruggen. Ze werd geklokt avonds om 20.55.46 uur 

na eerst nog even een ere ronde te hebben gemaakt. Dat ere rondje was beperkt omdat de mannen 

in het verleden ook al eens een heel vroege constatering hadden verspeeld door te dichtbij het hok 

en te luidruchtig te genieten van een overheerlijke barbecue. Ook ditmaal  was er op het erf ten 

huizen van de Zomerdijkjes een barbecue aan de gang waarbij de ongeveer 15 aanwezige wel even 

een stilte in acht namen bij het arriveren van de duif en dit op aangeven van Lodi, die ook de 

barbecue met het verspelen van tijd bij de vorige aankomsten, al naar achteren had gedirigeerd. 

Een prachtige overwinning van de mannen van ABZ, die inmiddels een goed presterende stam 

hebben en nog bezig zijn verder uit te breiden. Mannen die alleen duiven mee geven als ze er echt 

goed opstaan, mannen die geen druk voelen van kampioenschappen, want wanneer ze weer gaan 

inkorven, ach dat zien ze wel. Geen planning dus van dan en dan moeten die mee, ze laten het 

plezier in de duivensport prevaleren en liggen wat deze handelswijze betreft alle drie op dezelfde lijn. 

Overigens heeft hun stamkoppel sinds dit jaar een naam: het Mahikoppel. Die naam hebben ze 

opgedoken tijdens hun reis in Zuid Afrika en de naam Mahi hoort bij een grote kleurrijke vis die ze 

daar vingen. Arie, Han en Lodi gefeliciteerd met jullie prachtige overwinning maar ook gefeliciteerd 

met het prachtige Mahikoppel waarvan nu al zeker is dat het meerdere goede heeft gegeven. 

Mijn laatste vraag aan Arie was, wat is je visie over de duivensport in de toekomst. Het antwoord was 

simpel en kort, één inkorfcentrum per regio. En denkelijk gaat dat eerder gebeuren dan menigeen 

denkt. 

Rest nog de felicitaties aan de nummer 2 en 3, de Comb. Vertelman en Zoon uit Hoogkarspel en good 

old Jan Roelofs die weer steeds meer op de voorgrond treedt. 
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DE TOP 10 

1. Comb. Aries/Berk/Zomerdijk, de Rijp 2. Vertelman en Znn, Hoogkarspel 3. J.C. Roelofs, Alkmaar 4. 

Ysbr. Kaptein, Akersloot 5. Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel 6. & 7. Comb. Baas & Berg, De Kwakel 8. 

Kees Droog, Andijk 9. Cor Sneekes, Driehuis 10. Comb. Verweij-de Haan, Mijdrecht. 

 

 


