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Vmcent Bonnes, De tutte
Aan- en onaangewezen generaal CC Grensstreek 2004 en 2005

Een van de meest oostelijk gelegen concours-
combinaties is de ongeveer160 leden tellende
C.C.Grensstreek, die valt onder de kring 2 af-

deling 9/00st. Geografisch gezien omvat ze de
plaatsen Oldenzaal, Denekamp en Ootmarsum met
hun nabije omgevingen telt in totaal acht verenigin-
gen. Beide Generale titels in de C.C. Grensstreek
waren de afgelopen twee jaar voor de 35-jarige Vin-
cent Bonnes. Bij deze ambitieuze melker, lid van de
Oldenzaalse vereniging de P.V. de Zwaluw (25
leden), zijn de prestaties de laatste jaren met spron-
gen vooruit gegaan met als voorlopig hoogtepunt de
3e Beste Liefhebbertitel in de WHZBcompetitie van
2005. Maar ook in de kring 2 afdeling 9 (800 leden)
weet hij zijn marnetie te staan: in 2004 werd hij in
deze kring 1e Generaal aangewezenen 4e Midfond
onaangewezen kampioen en in 2005 2e Generaal
aan- en 2e Generaalonaangewezenkampioen. On-
danks het feit dat hij niet altijd deelneemt aan de
overnachtvluchten werd hij daarbij nog 4e onaange-
wezen fond kampioen in de kring. In zijn afdeling
9/00st (3000 leden) behaalde hij het afgelopen sei-
zoen het 3e Snelheidskampioenschap.

Dan nu nog last but not least de in 2004 en 2005
behaalde overige kampioenschappen in de C.C. de
Grensstreek:
2004 : 1e o.a. Midfond, 1e a. Midfond, 2e o.a. Vi-
tesse, 2e a. Vitesse en de duifkampioenschappen
1e en 5e asduif Vitesse met respectievelijk de
02.1063038 en de 01.1280170; 1e asduif Mid-
fond met de 01.1280157 en de 1e en 2e asduif
oud met respectievelijk de 01.1280157 en de
01.1280170.
2005:1e Vitesse a., 2e Vitesse o.a., 4e Midfond
o.a. , 1e Fonda., 3e Fondo.a. en de duifkampioen-
schappen 3e Vitesse asduif 01.1280157 en 1e as-
duif oud met de 04.1516617.
Deze 1e asduif 04.1516617, Erben genaamd,

Oe totale hokaccommodatie

28

werd in de WHZBcompetitie overigens nog de 17e
asduif van Nederland.

VINCENT BONNES
Vincent komt niet uit een duivenfamilie. Het duiven-
virus heeft hij opgelopen bij zijn vrienden René Len-
fert en Gerald Spitshuis, thans lid bij zustervereni-
ging P.V.de Snelvlucht en bij zijn vriend en huidige
clubgenoot René van Langen. Vanaf zijn zestiende
heeft hij duiven gehad en is hij lid geweest van zijn
vererJLgingP.V.de Zwaluw.Hij heeft zijn leven lang op
zijn ouderlijke boerderij, die op nog geen honderd
meter vanaf de Duitse grens is gelegen, gewoonden
heeft het boerenbedrijf van zijn vader overgenomen.
De duiven werden de eerste jaren met de fiets en
brommer naar het clublokaal in het zeven kilometer
verder gelegen Oldenzaal gebracht. Het duivenbe-
stand is in de loop der jaren gegroeid naar in totaal
tweeënveertig vliegduiven. waarvan er wekelijks
twintig de mand in gaan, dertien kweekkoppels en
ongeveer zestig jonge duiven. Vincent behoort hier-
mee tot de middelgrote liefhebbers.

DE HOKKEN, DE DUIVEN EN HUN
PRESTATIES
De tweeënveertig weduwnaars en weduwduivinnen
zitten in twee afdelingen van respectievelijk vijf en
twee meter breed in een negen meter lang tuinhok,
waarin ook ongeveer vijfendertig van de zestig jon-
gen zijn gehuisvest. Voorde overige ongeveer vijfen-
twintig jongen staat er een eenmetervijfenzeventig
breed tuinhok met ren naast het grote hok. Verder
staat er nog een hok met ren achter de vlieghokken
voor de dertien kweekkoppels. Een helft van de op
totaal weduwschap gespeelde vliegkoppels houdt

Vincent altijd thuis,
waardoor de gespeelde
duif bij thuiskomst altijd
een van de partners op
het broedvak aantreft.
In de loop van zijn duiven-
carrière werd er slechts
matig gepresteerd, maar
vanaf 2002 gaat het bij
Bonnes cresendo. Vooral
de koop van drie duiven op
de totale verkoop van Eric
Bartelink(Oldenzaal) in
2000 droeg hieraan bij.
Van twee van deze duiven
de Tournier stamdoffer
Schalie '144' de 98-
5831144 (uit Valkje 91-
5020693 x 94-2386042)
en zijn dochter de 00-
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1356058 (uit de Schalie '144' x de BartelinkjTour-
nier duivin Superkweekster 98.2093022) stroomt
bloed door zeker 80% van de duivenkolonie van Bon-
nes. Uit de 00-1356058 en de doffer het Strikje de
99-1733100 (uit twee duiven van de in 1994 overle-
den Jan Busschers, de Lutte de doffer 90-1766335
lijn 05 Kamphuis x de 93-2824199) kwamen drie
van Bonnes beste duiven namelijk de zusters:
De Sabine 01-1280157 (in de Grensstreek; 1e as-
duif en 1e Midfond duif in 2004 en 3e Vitesse duif
in 2005) met in 2005 11 prijzen op 15 keer zetten
met o.a.:
26-03 Wychen 40e 2334 d.(1e get.)
04-04 Boxtel 4ge 2717 d.(1e get.)
09-04 Meerhout 58e 2023 d.(1e get.)
30-04 Nijvel 13e 2191 d.(2e get.)
04-06 Pont St.M. ge 1393 d.(1e get.)
In 2004 waren haar opvallendste prestaties:
11-04 Lommel 17e 2477 d.(1e get.)
05-06 Peronne 1e 1487 d.(3e get.)
03-07 Sezanne 1e 1264 d.(1e get.)
Aniekje01-1280170 (in de Grensstreek 2e asduif in
2004) met in 2005 ook 11 prijzen op 15 keer spe-
len met o.a.:
17-04 Boxtel 33e 2471 d.
23-04 Strombeek 4e 2294 d.
08-05 Strepy thieu 16e 1663 d.(3e get.)
10-07 Arras 23e 731 d.(3e get.)
In 2004 vloog ze twaalf keer prijs op 15 keer spe-
len, waarvan in de C.C.de Grensstreek acht keer bij
de eerste tien
De Snelle 02-1063038 (in 2004 1e Vitesse duif
kampioen in de Grensstreek) met in 2005 13 prijzen
tegen 15 keer zetten met o.a. in vierweken tijd op rij
de volgende prijzen:
02-04 Boxtel 40e 2717 d.
09-04 Meerhout 1ge 2023 d.(2e get.)
17-04 Boxtel 17e 2471 d.(2e get.)
23-04 Strombeek 91e 2294 d.(1e get.)
In 2004 pakte ze twee kopprijzen:
27-03 Handel 1e 2275 d.
15-05 St.Quentin 2e 2197 d.(1e get.)
De beste duif van 2005 was de weduwnaar Erben
04-1516617 die 17e beste asduif in de WHZBcom-
petitie werd. Verder werd hij nog 1e asduif van de
Grensstreek en 2e asduif van de kring 2 afdeling
9/00st.
Hij is gekweekt uit de '50' 03-1866850 (uit een kop-
pel eieren van duivenvriendEgonReuver,Losser) en
Aal~e 01-1257605 (via een bon van Herman Aaide-
rink, Haaksbergen). In 2005 miste hij slechts twee
keer op 15 keer spelen. Zijn mooiste prestaties:
09-04 Meerhout 6e 2023 d.
17-04 Boxtel 85e 2471 d.
23-04 Strombeek 23e 2294 d.
14-05 Arras 5e 1896 d.
28-05 Ablis 5e 982 d.(2e get.)
11-06 Le Mans 6e 793 d.(1e get.)
18-06 Morlincourt 4e 1220 d.(2e get.)
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Oe weduwduivin Sabine

Beste Liefhebber van Nederland te worden ge-
kroond. Kortom zijn ster is sterk stijgende. Tijdens
het interview maakte hij mij duidelijk dat hij vooral
naar de adviezen van andere goede liefhebbers
luistert en deze als het hem goed dunkt toepast.
Ook om het feit dat hij over prima kweekmateriaal
beschikt, zal Vincent Bonnes in de toekomst vol-
gens mij tot de betere liefhebbers blijven behoren.

•

Vincent Bonnes

REPORTAGE

dagen. Verder krijgen de jongen wel eens een kuur
tegen ornithose als dat nodig is. Alle duiven worden
half januari gekoppeld. De eieren van de kwekers
worden allemaal overgelegd. De jongen worden ver-
duisterd vanaf twee weken na het spenen tot twee
weken voor het vliegseizoen. De jongen krijgen lou-
ter Natural vliegvoer en geen zuiveringmengeling.
Alle duiven krijgen het grit en roodsteen door het
voer vermengd. Tijdens het vliegseizoen krijgen de
vliegduiven geen vitamineral of piksteen. Tegen lui-
zen en ander ongedierte wordt periodiek een drup-
pel in de nek aangebracht. Waar Vincent veel aan-
dacht aanschenkt is het verplichte trainen van de
duiven. Ze worden indien nodig met de vlag of bal in
het luchtruim gehouden. Ook de jongen krijgen te
maken met de vlag indien dat nodig blijkt te zijn.
Bonnes: "Meestal is de vlag of de bal maar een tij-
delijke kwestie. Als de gang er een maal in zit, gaat
alles vanzelf en blijven de duiven wel trainen".

TOT SLOT
Vincent Bonnes is er in geslaagd binnen relatief
korte tijd een van de bekendste regionale liefheb-
bers te worden en om in 2005 landelijk zelfs tot 3e

VERZORGING EN DE MEDICIJNEN
Wegens zijn drukke werkzaamheden op de boerderij
heeft Vincent het gehele jaar door erwtenstro op de
vloeren. De schabjes en broedvakken worden
slechts een keer per week gezuiverd en het water
wordt een keer daags ververst. Ook het verstrekte
grit wordt slechts een keer per week ververst. Kort-
om wat de schoonmaakwerkzaamheden betreft, is
het eenvoud troef. Wat het voeren en medische ver-
zorging betreft is Vincent heel wat preciezer. Tijdens
de Vitesse en de Midfond krijgen de thuiskomers
volle bak Natural vliegvoer aangevuld met wat
snoepzaad en pinda's. De drie dagen na de dag van
thuiskomst tijdens de Vitesse vluchten krijgen de
vliegers vijf keer een zuiveringsmengeling en daarna
een keer een mengeling van half vlieg/half zuivering
waarna de hoeveelheid voer wordt opgevoerd naar
volle bak vliegmengeling op de dag van inkorving.
Tijdens de midfondvluchten wordt er geen zuive-
rlngsmengelirg verstrekt maar alleen vliegmengeling
opgevoerd naar volle bak op de dag van inkorving.
De duiven worden dan wel gedwongen alles op te
eten. Soms krijgen ze de laatste twee dagen voor in-
korving wat pinda's aan het voer toegevoegd. Voor
in de week wordt er een keer wat lookolie met bier-
gist door het voer vermengd en het gehele jaar door
wordt er een keer per week wat appelazijn aan het
drinkwater toegevoegd. Tijdens de kweek krijgen de
duiven een geeltablet opgestoken; tijdens het vlieg-
seizoen krijgen ze eens per drie weken een geel-
kuurtie van twee dagen. Tegen paratyfus krijgen de
duiven in december een parastop kuur van tien

Ook de weduwnaar Jordi de 03-5319733 (uit de
stamdoffer 98-5831144 x de via internet gekochte
duivin van R. van Kerkhoven, Hulst de 02-1707724)
droeg zijn steentje bij aan de successen met enkele
mooie prestaties in 2005:
09-04 Meerhout 3e
23-04 Strombeek 1e
14-05 Arras 11e
En in 2004:
15-05 St Quentin 5e
22-05 Arras 3e
Enkele mooie uitslagen in 2005:
09-04 Meerhout 2294 d., 20 mee en 15 prijzen: 3e,
6e,1ge, 22e, 58e, 6ge, 91e, 93e enz
23-04 Strombeek 2023 d., 20 mee en 13 prijzen:
1e, 2e, 4e, 23e, 68e, 8ge, 91e enz.
28-05 Ablis 982 d., 20 mee en 11 prijzen: 5e, 14e,
16e, 22e, 27e, 34e, 44e enz

Oe weduwduivin Oe Snelle Oe weduwnaar Jordi Oe weduwnaar Erben
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