
W.L. van Nederpelt, Klaaswaal 

Niet te stoppen op Cahors 

1e Fondclub “De Glazen Stad” 

 

Wout van Nederpelt, in het dagelijks leven een hardwerkende vrachtwagenchauffeur, 

beleefde een vlucht om van te dromen. Sinds 1999 rijgt hij de kopprijzen aan elkaar op de 

fond en ook in 2013 krijgt hij het weer voor elkaar om een absolute topprestatie neer te 

zetten. Met een 1e prijs in Fondclub “De Glazen Stad”, de 6e prijs Afdeling 5 en een 10e prijs 

in Sector 2 laat hij ook in 2013 weer zien tot de absolute top te behoren.  

De vlucht 

Ruim 4500 duiven, waaronder bijna 1000 duiven van de fondclub, gingen om 14 uur uit de 

wagen. Een mooi aantal, dat met elkaar de strijd aan moest gaan voor de overwinning. Het 

weer was prachtig, maar erg warm. De duiven zouden het niet cadeau krijgen en op zulke 

vluchten komen de echte klasse duiven naar voren. De duiven konden door het heldere 

weer erg ver komen, maar de mist op zaterdagmorgen zorgde ervoor dat veel liefhebbers 



voor niets om 5 uur buiten zaten. Terwijl Wout zat te wachten op de jonge duiven uit Nijvel, 

was daar ineens een stip uit het zuiden. Als een speer kwam de doffer naar beneden en dook 

het hok in. Op de fondvluchten is het altijd spannend en lang wachten tot de overvlucht 

geweest is. Na een paar spannende uren kwam het besef dat ook in 2013 weer iets unieks is 

neergezet. Waar vorig jaar Cahors ook al goed was voor een 4e Nationaal, haalt Wout hier 

ook weer schitterend uit. 

Systeem  

Wout is een man die op alle afstanden zijn mannetje staat. Met 52 weduwnaars probeert hij 

het programma af te werken en dit gaat hem al jaren erg goed af. Om toch voldoende 

aanwas te krijgen, worden er ruim 100 jonge duiven gekweekt, die gewoon op de 

programmavluchten worden opgeleerd.  

De duiven worden in oktober gescheiden en in januari weer gekoppeld. De duiven brengen 

allemaal 1 ronde groot en dan is het klaar. De Fondduiven worden in april nog een keer 

gekoppeld, maar dan na 14 dagen weer gescheiden.  

Als de vluchten beginnen wordt er niet verduisterd. Uiteindelijk begint Wout wel met het 

bijlichten van de duiven vanaf de langste dag. Dit zorgt ervoor dat de duiven de pennen goed 

vasthouden en er hopelijk geen terugval in prestaties komt.  

Medisch wordt er eens in de 2-3 weken iets gedaan tegen het Geel. Meestal wordt er zo’n 3-

4 dagen gekuurd. Verder is het zaak om niet veel medicatie te geven, want het breekt vooral 

vorm af.  

Na het vluchtprogramma krijgen de duiven open hok tot ongeveer eind oktober. Door Wout 

zijn verzorger, sinds eind 2009, worden de duiven in de ochtend van water en voer voorzien 

en daarna uitgelaten. Tegen de avond worden ze binnen geroepen en gevoerd. Het voer dat 

ze krijgen is een ruimengeling met wat snoepzaad en grit. Het voer komt hier van Mariman 

en Garvo.  

In de winter wordt er ook ruimengeling gevoerd, maar nu met gerst en wat grit. Er wordt 

maar 1 keer per dag gevoerd en dat is tegen de middag. Overal in de hokken ligt een laag 

stro, dus het schoonmaken van de hokken is er niet bij. Alleen onder de schapjes is er een 

plank, waar de meeste mest op terecht komt. De plank wordt goed schoongemaakt, net als 

de broedhokken die dagelijks geschrapt worden.  

Tijdens de kweek worden de kwekers op ruimengeling gezet met wat grit. Als de jongen uit 

het ei komen, krijgen ze een kweekmengeling met P40. P40 zorgt ervoor dat de duiven geen 

tekort aan vitaminen, mineralen en eiwitten hebben. Ook vanaf deze tijd wordt er 

bakallerhande op het hok gezet. Hier zijn ze erg gek op als ze jongen in het nest hebben 

liggen. 



In het voorjaar, vanaf begin maart, worden de vliegduiven overgewend naar de toekomstige 

afdelingen. Dit zijn namelijk de jongen van afgelopen jaar, die op het weduwnaarshok plaats 

hebben genomen. Als alle doffers gewend zijn, worden de trainingen weer stukje bij beetje 

opgevoerd. Bij de overnachtfondweduwnaars blijft er heel de zomer stro in de hokken. 

Alleen de broedhokken worden schoongemaakt. 

De weduwnaars krijgen een vliegmengeling voorgeschoteld met wat gerst, dieetvoer en wat 

grit. Tijdens de vliegperiode worden ze weer 2 keer per dag gevoerd. De Overnachtfond 

weduwnaars worden naar een Overnachtfondvlucht toe een aantal dagen voor het inkorven 

een vetrijkere voermengeling gegeven. 

De jongen worden vanaf het spenen een aantal weken kweekmengeling met grit gevoerd. 

Als ze een beetje buiten komen wordt er omgeschakeld van kweekmengeling naar een 

vliegmengeling. Daarna als ze goed gaan trainen wordt er wat gerst aan toegevoegd. Bij de 

snelle jongen wordt er twee keer per dag schoongemaakt. Bij de Overnachtfond jongen ligt 

er stro op de vloer en er wordt hier niet schoongemaakt. 

Het hok 

 

Een hok is volgens de een belangrijk, volgens de ander valt het wel mee. Bij Wout is zijn hok 

al jaren dik in orde en dat zorgt ervoor dat de duiven gemakkelijk in conditie kunnen komen. 

Met ruim 30 meter tuinhok hebben Wout en zijn verzorger Joop alle ruimte om te genieten 

van een fantastische hobby. Het hok is simpel, maar de duiven varen er wel bij. De 

verluchting wordt verzorgd door middel van schuiven. Zo kan er gespeeld worden met 



zuurstof en warmte in het hok. Het hok heeft geen verwarming en glas in het dak. Op het 

dak liggen sneldekkers en daardoor is er een luchtig klimaat op de hokken.  

Wout van Nederpelt speelt al vele jaren keihard in de afdeling 5 en Sector 2. Voor iedere 

liefhebber die begint of waarbij het niet wil lukken, heeft Wout een aantal goede tips. Zorg 

ervoor dat je bij een goede liefhebber langs gaat en probeer wat eitjes of late jongen te 

krijgen. Het duurt misschien wel wat langer, maar uiteindelijk start je met goed materiaal en 

dat is het aller belangrijkste. Vervolgens moet je een systeem bedenken en daarop 

selecteren. Als je steeds van systeem wisselt, wordt het niets. Zorg voor een goed hok en 

laat eens iemand langs komen als het nog steeds niet lekker gaat. Uiteindelijk hebben we 

een geweldige hobby en moeten we er alles aan doen om deze te behouden. 

Patrick Noorman 

 

 

 

 

 

 

 


