Op de thee bij: Frank Zwiers, Breda: Veni, vidi, vici.
Veni, vidi, vici. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Beroemde woorden uitgesproken door de wellicht
beroemdste heerser uit de Romeinse Oudheid Julius Caesar na zijn snelle overwinning op koning
Pharnacus van Pontus.

Frank bij zijn Hok
Woorden die ook van toepassing zijn op de entree van Frank Zwiers in de marathonwereld. In 2011 werden
namelijk de eerste overnachtfondduiven aangeschaft, in 2012 werd er voorzichtig deelgenomen en in 2013
werd reeds de eerste overwinning gevierd op Tarbes in de sterke fondafdeling Brabant 2000. Ook op 3
andere vluchten kwamen de duiven super vroeg en bijzonder goed qua percentage. En dat met een paar
twee jarige duiven en voor de rest jaarlingen. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met deze ster
in de dop.
Op de laatste zaterdag van het jaar 2013 toog ik naar de Breda. De baroniestad is de woonplaats van de 31jarige Frank Zwiers. Samen met zijn vrouw Suzan, dochter Vienna (4 jaar) en zoon Kian (1 jaar) bewoont
hij een rijtjeshuis in een klassieke ‘jaren tachtig’ nieuwbouwwijk. Niet direct een omgeving waar je
verwacht dat je jonge kampioen gehuisvest is. De tuinen in dergelijke wijken nodig in de regel ook niet
direct uit om duiven te houden want de, toch nog redelijk grote, tuin wordt omzoomd door een aantal
bomen en veel lommerrijk groen. De takken van de bomen groeien letterlijk boven het hok. Verre van
ideaal natuurlijk maar het lijkt Frank niet te hinderen.

Frank met een van zijn favorieten
In het begin van deze eeuw maakte een toen nog wel heel jonge Frank kennis met onze mooie sport. Via
zijn opa (en de liefde) groeide zijn interesse voor de vogels met hun ongekende eigenschappen. Al spoedig
verrees er een hok in de tuin achter zijn ouderlijk huis. Vanaf de start behoorde Frank direct tot de
kampioenen. Zijn interesse ging toen vooral uit naar de vluchten tot 700 kilometer. Dit bleef ook zo toen hij
in 2005 duiven ging houden op zijn huidige adres. De start was toentertijd even overdonderend als nu op de
overnacht want op de eerste vlucht die er werd gespeeld vanaf de nieuwe locatie werd direct de eerst prijs
behaald in de CC Breda. De tweede vlucht brak helemaal de hel los. De eerste 11 plaatsen in de uitslag van
het samenspel vielen Frank ten deel. Dat jaar won hij 5 van de 10 jonge duivenvluchten in het samenspel.
Het mag wel duidelijk zijn we spreken hier van een gedreven melker met gevoel voor duiven.
Echter in 2009 werd besloten de sport vaarwel te zeggen. Frank kon na de geboorte van zijn dochter en zijn
drukke werkzaamheden (in de HR hoek) de duiven niet meer op de door hem gewenste manier verzorgen.
Voor alle duiven werd onderdak gevonden en er begon een periode van een ‘duivenloos’ bestaan.
Frank bleef echter bijzonder geïnteresseerd in de duiven en de sport. Hij bleef alles volgen op internet,
bezocht trouw de vereniging en ging duiven letten bij sportvrienden in de buurt. Het viel zijn vrouw Suzan
(toen nog zijn vriendin) op dat hij de duiven echt miste. Ze drong meerdere malen aan om weer met de
sport te starten en trok uiteindelijk de stoute schoenen aan door een aantal duiven voor de grote fond te
bestellen bij vedette uit IJsselmuiden, Mark van den Berg. In het drukke bestaan paste namelijk wel een
relatief kort sportseizoen als dat van de overnacht.
Het contact met zielsverwant Mark was direct prima en naast de aangeschafte duiven verhuisden er binnen
verloop van tijd nog enkele topduiven op leenbasis naar Breda. Inmiddels huizen er van alle topduiven van
het hok van den Berg nazaten op het kweekhok.

Een blik in het hok

Door een aankoop op PIPA (Golden Future) was ook niet moeilijk om kennis te maken met de grote
vedette uit de kop van Overijssel, Arjan Beens. Toen Frank zijn aankoop kwam ophalen beloonde hij het
jonge talent Frank direct met een unieke toezegging. Frank kon diverse koppels eieren uit zijn vliegduiven
komen halen. Voor niets! Inmiddels is er een goede vriendschap met Arjan opgebouwd. Uit vrijwel alle
topduiven van Beens zitten er inmiddels nazaten in Breda. Een uniek exemplaar is een kind van Olympic
Miss Gijsje x Snelle Jelle.
Het bezit van Golden Future zorgde ook voor een ander interessant contact met een grootheid uit de
marathonwereld. In het najaar van 2012 kwam Frank in contact met Jelle Jellema uit Nijverdal. Jelle
gekend door zijn enigszins Spartaanse manier van duiven houden was bijzonder geïnteresseerd in de
Golden Future. Dit leidde uiteindelijk tot een afspraak over samenkweek en de Golden Future verhuisde
gedurende 2013. Ze werd gekoppeld tegen alle toppers op het hok Jellema en de jongen werden gedeeld!
Hierdoor bezit Frank inmiddels ook een kapitale collectie Jellema duiven.
Met de komst van de Jellema duiven heeft Frank Zwiers beide noodzakelijke eigenschappen om succesvol
te zijn op de overnacht op zijn hokken. Duurvermogen en kracht via de Jellema duiven en het talent om ook
’s nachts te vliegen via de duiven van van den Berg en Beens.

Het Hok
Het spel. In 2012 werd gestart met een kleine ploeg jaarlingen op nest. Het verliep helemaal niet naar de
wens van de gedreven Frank. Het papier werd amper geraakt en er werd daarom besloten om op 2013 op
dubbel weduwschap te spelen op de vluchten dat het erom gaat (zo’n 8 weken). Hieraan voorafgaand
vliegen ze dan op nest. Een succesvolle switch!
De duiven van Zwiers krijgen een intensieve training. Op nest dienen ze dagelijks zo’n 75 minuten te
trainen. Eenmaal op weduwschap wordt dit opgevoerd naar tweemaal daags 40 tot 75 minuten. Atleten die
veel trainen moeten goed eten dus staat er het hele jaar de Koopman All-in one van Beyers op het menu.
Deze mengeling wordt in de stille tijd aangelengd met 25% paddy en 25% zuivering (van Voeten). In het
seizoen verdwijnt de paddy uit de mengeling en wordt de Koopman mengeling alleen lichter gemaakt met
zuivering. De laatste zes maaltijden voor een inkorving wordt de zuivering vervangen door een Energy Plus
van Versele Laga.

De kilo
Bijproducten. Deze worden alleen in het seizoen verstrekt. Het onvermijdelijk grit wordt altijd door het
voer gemengd. Zodra de grote fondvluchten in zicht komen wordt er een keer een eveneens een mengeling

van pinda’s, kaas en schapenvet aan de atleten voorgeschoteld. Op de dag van inkorven zitten er
elektrolyten van de Weerd in het water. In 2013 is ook een korrel aan het dagelijks rantsoen toegevoegd, de
Nutrievo Pigeon Endurance korrel (van Piet de Vogel te verkrijgen via Toppigeons). De duiven stonden
aanvankelijk een beetje sceptisch tegenover deze korrel. Ze moesten ze leren eten echter Frank is van
mening dat de duiven er beter op staan door deze korrel. Ze glimmen meer en de nekken staan strakker. Om
het ze te dwingen te eten krijgen ze eerst de korrel voorgeschoteld.
Water en medicijnen. Frank is geen liefhebber van medicijnen en al helemaal niet van medicijnen die via
het drinkwater dienen te worden toegediend. Het enige product dat ze via het water krijgen is Colinol van
DHP. Niet voor de (of beter tegen) de coli bij de jonge duiven maar in het vliegseizoen bij de oude duiven.
Dit om de duiven op woensdag beter te doen trainen. Qua medicijnen richt Frank zich op de individuele
duif. Voor de vluchten van de waarheid worden de duiven onderworpen aan een medische check-up. Er
wordt alleen behandeld als er iets gevonden wordt. 10 dagen voor het inmanden krijgen de duiven die
ingemand worden (of in ieder geval op de planning staan voor de betreffende vlucht) een geelpil. Daags
voor de inkorving krijgen de duiven een ornithosepil.
Rust roest. Evenals zijn vrienden uit Noordwest Overijssel is Frank Zwiers van mening dat duiven, ook
overnachtfond duiven veel in beweging moeten zijn. Niet alleen om het hok maar ook ‘op de baan’. De
duiven vliegen bijvoorbeeld de week na thuiskomst al weer een korte vlucht. Ook worden in het
vliegseizoen (8 weken) de deelnemende duiven iedere zondag weggebracht naar Nijvel. Zo’n 100
kilometer. Naar het weer wordt niet heel erg gekeken tenzij het natuurlijk onverantwoord is om duiven te
lossen.

Top duif
Al deze inspanningen leiden duidelijk tot meer dan goede resultaten. Op 4 van de 6 vluchten werd er
uitstekend gepakt met een 1e NPO Tarbes, 7e NPO Cahors, 13e NPO Bergerac en 18e NPO Dax.
Kortom de concurrentie in Breda en omgeving maar ook ver daar buiten kan nog wat verwachten van deze
enthousiaste en zelfverzekerde jongeling. Op naar de marathonvluchten van 2014.

Aalsmeer, Michel Beekman

