N. Rimmelzwaan, Alphen a/d Rijn
Haalt genadeloos uit op ochtendlossing Cahors!
1e en 7e plaats Fondclub De Glazen Stad

John Rimmelzwaan is inmiddels geen onbekende meer in de duivenwereld. Van jong tot oud,
van kort tot ver, John beheerst het allemaal. De programmaduiven staan op zijn eigen naam
en de fondduiven op naam van zijn vrouw. Met 26 koppels speelt John, achter een prachtig
landhuis langs de Oude Rijn, zijn doffers en duivinnen op weduwschap. Dat dit systeem een
succes is, bewijst hij al jaren. Met een 1e en 7e plaats in fondclub De Glazen Stad en een 1e en
8e prijs in Afdeling 5, waren we toch wel benieuwd hoe John dit toch allemaal voor elkaar
krijgt iedere keer.
De vlucht
Door het verschrikkelijke weer, was het lang wachten tot de duiven los konden. Een dag
later dan de bedoeling was, gingen de duiven om 7.45 los. Er stond een harde zuidwesten
wind en dit betekende dat de duiven absoluut top moesten zijn. John zijn duiven zijn op de
top als ze er vroeg uit gaan en in de avond het hok kunnen bereiken. De omstandigheden
waren dus uitermate geschikt voor een topuitslag, maar je duiven moeten het nog altijd
kunnen. Dat de duiven goed waren, was wel te zien. Wat een geweldige uitslag door een 1 e

en een 7e plaats te spelen tegen 1196 duiven. Voor John, die achter zijn computer zat, was
het enorm schrikken toen de duif viel. Op geen enkele afstand was nog een duif gemeld en
dan duren de minuten enorm lang. De overvlucht kon niet meer tippen aan de klasse van
deze duif en daarmee was de overwinning in de fondclub en Sector 2 een feit.
De duif
De winnende duif is een vetblauwe doffer die al eens vroeg wist te vliegen op Vierzon en
Mont de Marsan. Het is geen echte crackduif waar je altijd op kunt rekenen, maar wel een
duif waarvan je ziet dat hij het kan. John heeft al een paar jaar een plekje voor hem op het
hok en dit jaar maakt hij zijn status op het hok onsterfelijk. Met een gemiddelde snelheid
van 95 km/u over 915 km, laat deze doffer zien dat hij er op gebrand was om thuis te komen.
De doffer luistert naar de prachtige naam Zeus. Het is een zoon uit een absolute crackduif
van Frans Rumpen, de 154. Bij Frans is heel de kolonie aangekocht en dan is het toch
prachtig dat er weer zo’n goede duif uit die lijn komt. Zeus heeft het niet alleen van vaders
kant gekregen, want zijn moeder komt uit de toplijn van Jos Quaden die het op Barcelona
geweldig doet. Goede duiven komen uit generaties goede duiven en dit was dan ook reden
om te investeren in een goede ploeg duiven. Zonder goede duiven kom je echt nergens en
dat moeten mensen niet vergeten. Duiven voor de Fond kwamen hier vandaan bij onder
andere: Jos Quaden, Roger Wijnands en Frans Rumpen.
Systeem
John speelt zijn 26 koppels op weduwschap. Nieuw aan dit systeem is dat er doffers en
duivinnen worden gespeeld. Een ontwikkeling die steeds meer fondspelers gaan overnemen.
Duivinnen zijn sterk en kunnen erg veel hebben op de vluchten. Dat het niet alleen
duivinnen zijn die domineren, bewijst Zeus op deze snelle Cahors.
De doffers trainen minimaal een uur verplicht, al is er wel ruimte om nog vrij te spelen als ze
op het hok vallen. In de praktijk zijn de duiven dus 1,5 uur in de weer. De duivinnen trainen
vaak een stuk beter en zie je toch meestal wel 1,5 tot soms wel 2 uur tekeer gaan in de lucht.
Duiven die zoveel trainen, moeten ook goed eten.
Op medisch gebied laat John niets aan het toeval over. Dit wil niet zeggen dat er te pas en te
onpas kuurtjes door het water gaan. Het beste is om zo min mogelijk te geven, maar als je de
duiven regelmatig laat controleren ontkom je er niet aan. Regelmatig worden de duiven
nagekeken door de assistent van dierenarts van der Sluis, Stephan Göbel. Is er iets, dan
wordt er ingegrepen. Is er niets, dan wordt er absoluut niets aan de duiven gedaan.
Verder is het systeem erg simpel. De duiven worden makkelijk gehouden. Door drukke
werkzaamheden is het onmogelijk om veel te krabben en de tijd die er is voor de duiven,
moet worden gebruikt om te observeren en te genieten van een dag hard werken. Door veel
te investeren in topduiven, komen er op een gegeven moment goede duiven op het hok.

Als het hok goed is, de melker goed en de duiven goed komt er een keer resultaat. Gevoel is
wel iets wat je moet je hebben en is moeilijk aan te leren.
Patrick Noorman

