
“Alleen het beste is goed genoeg” 

Met zijn 31 jaar is Frank een jonge liefhebber in onze sport maar wel een die weet wat hij wil en zich twee jaar na 

de start op de middaglossingen al in de kijker weet te spelen. 

Met een 1e NPO Tarbes, 7e Nat.Cahors, 13e NPO Bergerac en 18e NPO Dax en een prijzenpercentage op deze 

vluchten van 60% mag hij terug kijken op een succesvolle start. 

Hoe het begon 

Opa Zwiers was ook duivenliefhebber maar Frank kwam in 2001 pas echt in aanraking met de duivensport via zijn 

toenmalige vriendin. Haar vader was liefhebber en tijdens de vakantie nam Frank de verzorging van de duiven 

over. Er werd gespeeld met jonge duiven en was het voorheen dat de uitslag wel eens geraakt kon worden in de 

weken dat Frank de duiven onder zijn hoede had werd er goed gepresteerd. Het virus sloeg over en de duivensport 

was een liefhebber rijker. In 2003 werd er thuis een hok gebouwd waarop aan de programma vluchten werd 

deelgenomen. In 2009 wordt alles verkocht en wordt er een pauze van een jaar ingelast. In 2011 wordt dan de 

eerste stappen gezet naar de overnachting en dat levert afgelopen seizoen de volgende prijzen op. 

St.Vincent 

- Brabant 2000 tegen 2.947d. 81e – 123e – 190e – 418e en 512e (10/5) 

- Sector 1 tegen 10.121d. 199e – 284e – 407e – 970e – 1272e – 2323e (10/6) 

Bordeaux(O) 

- Brabant 2000 tegen 4.182d. 197e – 353e – 484e – 735e – 822e (30/5) 

- Sector 1 tegen 13.516d. 275e – 525e – 783e – 1212e – 1347e (30/5) 

Tarbes 

- Brabant 2000 tegen 2.538d. 1e – 144e – 184e – 242e – 326e – 453e – 581e (10/7) 

- Sector 1 tegen 8.707d. 5e – 537e – 752e – 894e – 1217e – 1690e (10/6) 

Cahors 

- Brabant 2000 tegen 2.995d. 7e – 255e – 483e – 491e – 492e – 602e (10/6) 

- Sector 1 tegen 10.624d. 36e – 1098e – 2132e – 2163e – 2165e – 2622e (10/6) 

Dax 

- Brabant 2000 tegen 1.678d. 18e – 80e – 201e – 206e – 238e – 343e (10/6) 

- Sector 1 tegen7.461d. 93e – 415e – 1022e – 1041e – 1170e – 1654e (10/6) 

Bergerac (O) 

- Brabant 2000 tegen 3.363d. 13e – 503e – 548e – 552e – 755e – 761e (34/6) 

Op bordeaux en Bergerac beide ochtendlossingen, werden bijna uitsluitend jaarlingen gespeeld. Op St. Vincent, 

Tarbes en Dax werd met tweejaarse deelgenomen en werd er een prijzenpercentage van 60% behaald. Op Cahors 

was een ploeg met de meest belovende jaarlingen gespeeld aangevuld met 3 tweejaarse duiven. 

De basis 

Hierin geldt dat alleen het beste van het beste goed genoeg is voor de kweek. Zijn kweekhok is dan ook opgebouwd 

met kinderen, broers en zussen van duiven die hebben bewezen over het karakter en wilskracht te beschikken om 

zich meerdere malen in de kop van de nationale uitslagen te vliegen en dit in zowel de 1e als 2e generatie. 

Eindelijk is het vriendin Suzan die aan de basis staat van de successen want zij was het die in 2011 contact opnam 

met Mark van de Berg en daar 2 jonge duiven bestelde uit het beste van Mark bezit namelijk een jong uit de Brive1 

en een jong uit Sanne x Tevez. Uit deze koppeling zitten er twee jaarlingen met 2 op 2. Na het bezoek aan Mark 



werd er ook aangeklopt bij Arjan Beens en verhuisde er een dochter van Rika naar Breda. Dochter Rika is bij 

Frank moeder van o.a. de 18e NPO Dax ’13. Van vriend Willie v/d Goorbergh kwamen er jongen uit zijn 

Poelstrakoppel. Nazaten van dit koppel wonnen bij Frank o.a. de 7e NPO Cahors en 13e NPO Bergerac. In 2013 is 

er samenkweek gedaan met het beste uit het beste van Jelle Jellema en Marien Orgers. 

Het hok 

In de tuin staat een Dumo hok van 7.5 meter lang verdeeld in 4 afdelingen. Twee ervan zijn voor de weduwnaars 

een afdeling voor de weduwduivinnen en een afdeling waar nu nog de kwekers zitten maar vanaf 2014 het 

onderkomen is voor de jonge duiven. De kwekers zullen worden ondergebracht bij vriend Willy v/d Goorbergh en 

zal er onder de naam Zwiers – v/d Goorbergh worden deelgenomen aan de vluchten. Het hok staat op het zuiden 

en de verluchting vindt tijdens het seizoen plaats via het plafond. Na het seizoen staan de kleppen de hele dag 

open en gaan de schuiven in het plafond dicht. Aan de onderkant zijn de verluchtingsgaten dicht gemaakt. 

 

Systeem 

Hier wordt het totaal weduwschap gespeeld met +/- 20 koppels, waarvan ongeveer de helft bestaat uit 2-jaarse. 

De eerste vluchten worden gespeeld op nest en vijf weken voor St.Vincent begint het weduwschap. Vanaf dan 

wordt er ook twee keer per dag getraind door zowel de doffers als de duivinnen. Dit is geheel uit vrije wil en 

vliegen zowel de doffers als de duivinnen minimaal 5 kwartier. Zodra de duiven op weduwschap staan gaan ze 

iedere week de mand in op vluchten met een nacht mand. Frank heeft hiervoor drie mogelijkheden per week om 

zijn duiven in te korven zodat de doffers en duivinnen telkens apart gespeeld worden en er bij thuiskomst altijd 

een van de partners aanwezig is. De duiven die meegaan op een middaglossing worden de zondag ervoor zelf nog 

weg gebracht op 100km. Op de middaglossing worden wel hele koppels gespeeld want na thuiskomst van een 

1000km vlucht is het belangrijker eerst goed te eten en wat te rusten voor de partner wordt getoond. 

Water en voeren 

De duiven krijgen het hele jaar door volle bak Koopman All-in One. In de wintermaanden wordt hier 25% Paddy 

en 25% zuivering aan toegevoegd en dit wordt gegeven tot aan de vluchten van 300km. Daarna krijgen ze tot aan 

de laatste vijf voerbeurten voor een fondvlucht de Koopman All-in One waarna er 25% Energy Plus van Versele-

Laga aan wordt toegevoegd. Daarnaast het gebruikelijke grit dat door het voer gemend wordt. Na de fondvluchten 

toe wordt er een keer een mix voorgeschoteld van pinda’s, kaas en schapenvet gegeven en op de dag van inkorven 

zitten er elektrolyten van de Weerd in het water. Het afgelopen seizoen is er naar volle tevredenheid gebruik 

gemaakt van de Nutrievo Pigeon Endurence korrel. Frank vertelt hierover dat de duiven er even aan moeten 
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wennen maar als ze het eenmaal eten dan zie je dat de duiven meer gaan glanzen en er strakker opstaan. Om het 

ze te leren krijgen ze eerst alleen de korrel en is dit opgegeten dan wordt de rest van het voer gegeven. De korrel 

wordt alleen gegeven als ze op weduwschap staan. In het vliegseizoen krijgen ze wekelijks op dinsdag Colinol van 

DHP in het water en dit omdat de duiven op woensdag beter trainen. In het verleden is er allerlei soorten 

producten aan de duiven gegeven maar uitgezonderd de hierboven genoemde producten zag Frank nooit een 

verbetering ervan en is het geven hiervan weggegooid geld. Bijproducten worden allen in het seizoen gegeven. 

 

Medische begeleiding 

Voor het seizoen wordt er een bezoek gebracht aan de kliniek van de Weerd. Is er iets mis dan wordt er naar 

gehandeld. Voor en na aanvang van het seizoen krijgen ze gedurende een week Colinol in het water. In december 

worden alle duiven geënt tegen paramixo en pokken. Voor paratyfus wordt er niets meer gegeven, dit is een keer 

gedaan met als resultaat dat er een uitbraak plaats vond en een van de beste kweekduivinnen dit ternauwernood 

heeft overleeft. Mocht er wat mis zijn dan is er wel iets in huis om hier tegen op te treden. In het begin van het 

seizoen wordt er geelkuur gegeven en tijdens de fondvluchten wordt er wel eens een Belgamagic opgestoken en 

wordt er behandeld tegen de koppen. Het afgelopen seizoen is dit in beide gevallen twee keer gebeurd. 

Jonge duiven 

Tijdens mijn bezoek zaten de eerste jongen buiten. Omdat er geen plaats hiervoor was is er pas na het seizoen 

gekweekt. Dit zal in 2014 niet meer gebeuren mede omdat zoals al geschreven de kwekers gaan verhuizen en 

Frank toch liever ingespeelde jaarlingen aan de start brengt die in hun geboortejaar met de container zijn mee 

geweest en de nodige ervaring op hebben kunnen doen om ze als jaarling op de overnacht te kunnen spelen. 

Selecteren gebeurd hier iedere dag en wat niet gezond kan blijven dat verdwijnt, dit gebeurd al bij de geboorte en 

is er ook maar iets wat niet zint dan zal deze het veld moeten ruimen. De laten die er nu zitten zullen in de 

wintermaanden als het weer het toelaat zelf worden. 
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Selecteren 

Als jaarlingen dienen ze fris naar huis te komen en is het prijsspelen van ondergeschikt belang. De jaarlingen 

worden een tot twee keer gespeeld op een overnacht. Frank ziet liever een belofte volle jaarlingen doorgaan dan 

een meerjarige die prijs vliegt in de middenmoot. Tweejarige en ouder moeten minimaal een kopprijs (1:100) 

winnen of twee prijzen 1:10 van de drie overnachtingen die ze per jaar krijgen. 

Seizoen 2014 

In 2014 wordt er gestart met een ploeg van 17 tweejaarse en 8 driejaarse aangevuld met jaarlingen en zal de lat 

opnieuw iets hoger gelegd. Maar zoals bij iedereen wordt er weer op nul begonnen. Doelstelling is om iedere 

vlucht een ploeg van 10 aan de start te brengen en zich op landelijk niveau in de kijker te spelen. Met de 

gedrevenheid van Frank en het materiaal dat er zit zal dit zeker gaan lukken. 

 

Udo Peters 
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