
Familie Huizer, Rhoon 

1e fondclub “De Glazen Stad” Tarbes 

 
Een schitterend weekend in de tweede week van juli voor de familie Huizer. Jaap Huizer Sr. 

en Jaap Huizer Jr. Daar Jaap in de jaren 60 van de vorige eeuw al menig kopprijs wist te 

pakken, laat hij ook nu weer zien een gouden combinatie te vormen met zijn zoon en 

schoondochter Anja die regelmatig bijspringt. Met voorsprong weet de familie Huizer de 

eerste prijs in de fondclub te pakken, in Afdeling 5 (1e tegen 1610 duiven), in de S.N.Z.H. de 

2e tegen 2.775 duiven en ook Nationaal Sector 2 de 2e prijs tegen 3.177 duiven blijkt dit een 

absolute topduif.  

De vlucht 

Veel liefhebbers hebben gezeurd over het koude voorjaar en het slechte begin van de 

zomer. Zou die zomer ooit nog komen? Zouden we ooit nog “echte” duivenvluchten krijgen? 

Nou voor de fondliefhebber was Tarbes zo’n vlucht. Dat de duiven door het warme, zware 

weer niet heel vroeg zouden komen was bekend, maar toch lieten de duiven lang op zich 

wachten. Terwijl de combinatie aan het wachten was op de jonge duiven, kwam er 

tussendoor een duif. Ze zagen meteen dat het een duif van Tarbes was en de hartslag bij 

beide mannen sloeg omhoog. Ze hadden een poos terug nog op internet gekeken en er was 



nog geen enkele melding. Na 2 uur wachten op de overvlucht, bleek er toch nog 1 duif 

vroeger te zijn. Toch mocht dit de pret niet drukken. De eerste prijs in de fondclub was 

binnen, in afdeling 5 waren ze eerste en in de Sector dan net geen eerste. Bij de familie 

Huizer zijn het echt clubmensen, dus die zullen er wel een mooi feestje van gemaakt hebben 

in de club. 

De duif 

Waar de meeste goede duiven uit uitstekende bloedlijnen komen, is dat bij deze duif ook het 

geval. Mensen die regelmatig artikelen lezen, zullen zich realiseren dat je goede toch echt 

alleen uit de goede lijnen krijgt. De familie Huizer is zich daar ook al jaren bewust van en 

hebben hun eigen soort tegen aangekochte duiven gezet. De soorten welke zich op het hok 

bevinden zijn: Oude eigen soort, dat in de jaren 60 is opgebouwd met de zuivere Delbars, via Bram 

Gijs uit Groede. Later werden er nieuwe soorten ingebracht van B. de Baat (Putte),  C. van  Bergen 

(Steenbergen), Huub Hermans (M.Voets x P. Gompel), v/d Wegen via M. van Welie, G. van Helden, 

Gebr. Hagens, Chris van de Velden en B. Batenburg Zn. Tevens kwamen er nog 2 doffers van 

A.Saarloos & Zn Klaaswaal met goed resultaat. 

Li Ming is de naam van de duivin die Tarbes won. Het betekent mooi en slim en dat vonden 
vader en zoon een zeer toepasselijke naam bij deze prachtige duivin. Ze vloog inmiddels 6 
keer prijs van de 8 keer dat ze ingekorfd werd op de overnacht. 
Ze komt uit een kleinzoon(rechtstreeks A.Saarloos & Zn Klaaswaal via Arie Huizer) van de 
Wondere Peiren, die duif werd onder andere Wereldkampioen Grote Fond 1999 en ook 
Nationaal Kampioen.  

 

De moeder is een zeer goede kweekduif. Zij is een volle zus van Anja, deze was 1e 
Duifkampioen ZLU vluchten afdeling 5 Zuid-Holland en won: 41e Nat Pau, 7e Nat 
duivinnen,93e Nat Marseille, 20e Nat duivinnen, 186e Nat Bordeaux enz. 

 

Beide komen weer uit de Lucia, deze duif was 3e duifkampioen overnachtvluchten Afdeling 5 
Zuid-Holland met meerdere kopprijzen. Lucia komt uit de Bonte Lady 27, deze duif kwam 
rechtstreeks van Chris v.d. Velden, waar hij weer uit de Bonte Lady van Chris en Jaap  kwam. 
 
De Bonte Lady vloog: 1e Nat. Carcassonne S. 2’94 (1.371d.) 12e Nat. Perpignan’97 (3.985 
d.), 42e Nat. Marseille’97 (4.449 d.)74e Nat. Pau’98 (2.451 d.) 

 

Deze duiven komen het best bij warm weer en een zware vlucht. Dezelfde dag van Tarbes 
wint een dochter uit broer Lucia de 64e Nationaal ZLU St. Vincent en wordt hiermee 13e 
Nationaal bij de duivinnen bij A.Huizer & Co Poortugaal. 
 
Systeem 
 
De 110 oude duiven moeten iedere dag verplicht trainen. Meestal is dit ongeveer een uur en de 

training is een goede graadmeter voor de conditie van de duiven.  



Half oktober worden de duiven gescheiden en dan weer in maart gekoppeld. Zij brengen 1 ronde 

jongen groot en komen daarna niet meer op eieren. De duiven worden heel het seizoen op 

weduwschap gespeeld, al zijn ze de laatste jaren wat gaan proberen. De laatste vluchten worden er 

een paar koppels op nest gebracht en dit is toch wel met groot succes. Vaak gebeurt dit in de maand 

augustus als Perpignan en Bergerac gevlogen wordt.  

Een echte medische begeleiding is er niet bij de familie Huizer. Als de duiven op eieren zitten krijgen 

ze voor het seizoen een kuur van 7 dagen met B.S. van Belgica de Weerd. Tijdens het seizoen wordt 

er om de paar weken 3-4 dagen gekuurd met B.S. Als de duiven thuis komen, krijgen ze wel 1,5 dag 

Avinol in het water. Dit is geen medicatie, maar een product dat ontsmet en de conditie verhoogt.  

Qua voeding wordt er heel het jaar vertrouwd op de Plus mengelingen van Versele Laga, inclusief de 

Energy mengeling van deze firma. Ze geven de mengeling die past bij het seizoen en kijkend naar de 

zwaarte van de vlucht, wordt de hoeveelheid voer aangepast. Dit gebeurt op gevoel bij de mannen.  

De jonge duiven worden hier in het geboortejaar gespeeld op de Natour. Zodoende krijgen ze toch al 

wat ervaring en dat is altijd mooi meegenomen.  

De bijproducten zijn schaars, al wordt er wel 1-2x per week Forte Vita gegeven van de Travipharma. 

De verzorging is vrij simpel en een bewijs dat het gaat om goede duiven. De duiven worden vanaf juni 

bijgelicht en verder is het zeer eenvoudig.  

Het hok 

 

Het hok staat op het zuidwesten en heeft een pannendak. De ventilatie wordt natuurlijk geregeld, 

door middel van een soort erker/ren voor het hok met windbreekgaas. Deze erker is enorm handig 

om duiven een bad te geven, hierdoor blijft het hok een stuk droger. Het is een hok zonder 

verwarming, maar de duiven doen het er fantastisch op.  



In gesprek met de familie Huizer komen toch wel wat punten naar boven die anders zouden kunnen. 

Vader en zoon zijn van mening dat het tijd wordt dat Zuid-Holland samen gaat vliegen. Nu komen de 

duiven altijd vanaf Rotterdam en het zou toch leuk zijn als de duiven eens een keer van de goede 

richting komen. Ondanks alles presteren deze mannen super. Ze hebben ook een leuke website waar 

u eens een kijkje moet nemen: www.familiehuizer.nl 

Patrick Noorman 

  

 

 

 

http://www.familiehuizer.nl/

