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Dirk & Elitsa Veldhuis groot op Perpignan 
Door Fred Kramer 

Waar iedereen van droomt werd werkelijkheid bij deze combinatie: hopen om een duif te pakken 

laat in de avond of midden in de nacht. Dirk ging maar om een uur of twaalf naar zijn bed in zijn 

blokhut in Diemen omdat het er niet naar uit zag dat er in de avond nog duiven konden vallen in de 

avond. 

In zijn “blokhut” omdat hij bij zijn huis in het centrum van Amsterdam onmogelijk kan houden. Iedere 

dag sleept hij met water naar het tuincomplex in Diemen om zijn duiven te verzorgen. Met 

zonnepanelen kan hij zich voorzien van elektriciteit en kan hij toch zijn hobby beoefenen. Je moet er 

heel wat voor over hebben om onder deze omstandigheden top te kunnen vliegen. Al jaren lang. Dirk 

heeft het plekje overgenomen van Michel Beekman nadat deze naar Aalsmeer verhuisde. 

Vermoeid kroop hij dus in zijn bedje maar rust kon hij niet vinden en ging toch rond de klok van twee 

uur nog maar even bij de hokken kijken. Op de kleppen niets, ook op het hok niets te zien. Plotseling 

zag hij op een stapelhout een bolletje zitten, dat een duif bleek te zijn. Met roepen en lokken wist hij 

het duivinnetje met nummer 15-1558751 om 2.35.40 te klokken. Weer naar binnen bedacht Dirk dat 

hij nog even moest nazien of de duif gestempeld was. Toen hij weer net buiten kwam zag hij iets 

vliegen, maar hij was er zeker van dat het een duif betrof. In het nachtelijk donker wist te duif niet te 

landen op de hokken maar dook de hoge coniferen in. Inmiddels was het gaan regenen en Dirk wist 

niets anders te doen dan maar af te wachten totdat de duivin aanstalten ging maken om naar 

beneden te komen. Dat duurde wel even. Drijfnat van het water landde zij uiteindelijk op een uur of 

zes op het hok en werd zij geklokt om 6.14.02. Goed voor de eerst en tweede in de fondclub en 

derde en zevende nationaal. Een superprestatie. De winnares komt uit het soort van John 

Schoemaker, waar Dirk in het verleden veel duiven vandaan heeft gehaald. Zij zat op een ideale stand 

van 14 dagen broeden.  

Als jarige duiven gaan zij niet mee voor een overnachtvlucht. Dirk meent dat je een duif gemakkelijk 

kunt overbelasten en vindt de dagfondvluchten meer dan voldoende. Een duif moet uitgegroeid zijn 

om zware inspanningen te kunnen weerstaan en niet te breken. Wel goed opleren, maar niet teveel 

belasten. In dit verband verwijst hij ook naar draverijen en dressuurpaarden. Ook daar is men 

spaarzaam met jonge paarden om de benen en spieren goed te laten harden.  

Ook gelooft hij in het ontslakken van de duiven. Zodra de vorst intreedt, gaan de duiven op rantsoen, 

dat wil zeggen dat zij gedurende een dag of vier tot vijf niets te eten krijgen en als een wilde duif 

moeten leven. Dit zorgt voor een volledige verbranding van alle vetten waarin ook allerlei gifstoffen 

in zijn opgeslagen. Daarna veel gerst en heel weinig gewoon voer. Zo krijg je duiven schoon aan de 

start en kan je duiven naar eigen inzicht en het programma weer gaan voeren. Ook op deze manier 

komen de duiven weer op eieren door middel van de hoeveelheid en de samenstelling van het voer 

op te voeren. De duiven blijven ook in de winter gewoon bij elkaar. Er wordt vrij gepaard en in 

principe blijven de duiven monogaam voor hun leven met elkaar gekoppeld. De jonge duiven gaan 

naar het jaarlingen hok en de jaarlingen gaan allemaal tegelijk naar het hok van de tweejarigen. 
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Vervolgens gaan zij nog een keer naar het hok van de oudere duiven. Zo heeft en houdt hij goed 

overzicht welke duiven naar iedere vlucht gaan. 

Dirk heeft nog veel meer te vertellen, maar dat is teveel om hier te noemen. Een gedreven 

duivenmelker, waar de overwinning niet is aan komen waaien. Niet toevallig maar door een 

tomeloze inzet komt deze overwinning hem en Elitsa toe. Van harte proficiat namens de leden van 

de fondclub. Ook Dirk schenkt een super gefokte duif aan de fondclub voor de verkoping in 

november. 

Op de derde plaats is het combinatie Baas & Berg uit de Kwakel, die eerder dit seizoen al een vlucht 

wisten te winnen. 

Alle winnaars van harte gefeliciteerd. 

DE TOP 10 

1. & 2. Dirk & Elitsa Veldhuis, Amsterdam 3. Comb. Baas & Berg, de Kwakel 

4. & 6. Comb. Verweij- de Haan, Mijdrecht 5. Kees Droog, Andijk 7. G. Rigter, Amstelveen 

8. J. Hommes & Zonen, Akersloot 9. M. Peereboom, Amstelveen 10. Ed Maat, Limmen 

 

VOORAANKONDIGING SCHENKING DIRK EN ELITSA 

Ook Dirk en Elitsa doen een fantastische schenking voor de jonge duiven verkoop van de Fondclub, 

welke in het najaar (rondom feestavond) georganiseerd zal worden.   

 

Dirk en Elitsa bedankt voor jullie super schenking! Meer weten over de veiling en de schenkingen? 

Hou de website in de gaten. Alle aangekondigde schenkingen zijn uiteraard onder voorbehoud. 

 

 

 

 


