
                       A.Thijs en Zn, Heikant. 

          Kleine stappen zijn belangrijk 

In de afgelopen jaren dat ik voor dit blad schrijf heb ik al meerdere keren over Adrie 

geschreven. Toch was het er nog nooit van gekomen om ook eens op bezoek te gaan in het 

Oost Zeeuws-Vlaamse Heikant. Dit jaar werd hij in afdeling Zeeland 1e Vitesse hok en 1e 

Midfond hok met de jonge duiven. Won meerdere keren de titel grootmeester en ook de 

Clean Sweep kwam op zijn naam. Genoeg reden om Adrie en vrouw Ria te op te zoeken naar 

aanleiding van deze prestaties. Tijd voor een verdere kennismaking. 

 

 
 

1. Wie is Adrie Thijs? 

Ik zit volgend jaar 50 jaar in de duivensport.  Zonder onderbrekingen. Eerst in Absdale, 

daarna St. Jansteen en nu weer al 40 jaar in Heikant. Na ons huwelijk zijn we hier gaan 

wonen. Sinds 3 jaar zit ik in de VUT. Heb altijd gezegd: Als ik klaar ben met werken dan ga ik 

in het bestuur, want dan kan ik me daar volledig voor inzetten. (FD. Adrie zit in het 

afdelingsbestuur en nam de (ondankbare) taak als lossingscoördinator op zich) Ik kreeg de 

duiven sport van  opa overgedragen, maar mijn vader had ook duiven. Onze kleinkinderen 

genieten nu ook al van de duiven.  We zijn lid bij P.V. de Postduif in Heikant. Ik ben daar 

Secretaris en Penningmeester, maar mijn vrouw doet het werk. (Grote glimlach) Ria zet zich 

ook met hart en ziel in voor de duivensport. Is o.a. lid van de evenementencommissie van 

Zeeland. Ze werd vorig jaar geridderd voor het vele werk in de toneelclub. Al vele jaren lang. 

De Postduif vind ik een bloeiende club waar veel extra prijzen gewonnen kunnen worden. 

Ook in natura. Dat houd de duivensport levend. Het laatste wat we wonnen was een T.V.   

2. Op de uitslag staat er Adrie Thijs en Zn? 

Hij komt niet veel op het duivenhok, maar is actief op administratief gebied. Ook voor de 

club als het fout gaat tijdens het inkorven bijv. dan neemt hij thuis het scherm over en kan zo 

problemen oplossen. Het is hier toch een familie sport, want soms komt de hele familie 

duiven wachten. We hebben pas een splinternieuwe overkapping laten plaatsen, zodat we 

daar onder kunnen zitten. 

3. Ik ben hier voor de eerste keer. Een echte dierenliefhebber zo te zien? 

Ja, ik vind het prachtig om met dieren om te gaan. Kippen en Vlaamse reuzen fokken en een 

volière met allerlei vogels. Als ik de ruimte had zou ik ook nog schapen willen hebben. Ik sta 

in het seizoen om 6u op. Om voor de dieren te zorgen. Daar horen de duiven dan natuurlijk 

ook bij. 



4. Nu we het over duiven hebben, want daar kwam ik natuurlijk voor. Hoeveel heb je er? 

Zo’n 200 in de winter. 24 koppels kwekers; 30 weduwnaars voor het programma; 21 voor de 

fond en 12 koppels jaarlingen op nest voor de fond. Die vliegen overigens nooit een fond 

vlucht als jaarling. Bij die duiven op nest zitten soms ook wat oude kwekers. Pas had ik een 

14 jaar oude doffer die niet meer bevruchte. Hij mocht weer terug naar buiten en spontaan 

is hij weer gaan bevruchten. In de zomer zitten er zo’n 100 jongen. 

5. Je kruiste je eigen duiven met duiven van Hans Dekkers en dat klikte. Met welke slaagde je 

nog meer? 

E. Meerschaert een Noyon speler uit Waasland. Die zijn vooral tot de 400 km goed. Bij Hans 

haalde ik in 2011 een duivin en  3 doffers. Ze zitten er allen nog. Ik kocht daar nog een duivin, 

moeder van 2 van die duiven. Met alles slaagde ik. Ik zag zijn uitslag op Blois in 2010 en was 

onder de indruk. Een afspraak was snel geregeld. 

              6.Hoe belangrijk is trainen voor duiven? 

Elke keer als je ze wegbrengt is inspanning voor de duiven. Ze worden hier nooit gelapt 

tussendoor. Volgens mij raken die ‘lapduiven’ het spelletje veel eerder moe. Ze trainen hier 

nooit verplicht. De jongen 1 maal daags en oude vanaf half mei twee maal daags. Ik speel 

niet met duivinnen. Dat is nog een groep meer en ga s ‘avonds graag nog een stukje fietsen 

met de vrouw en op bezoek bij de kleinkinderen. 

7.  Dat hele programma spelen. Dat is een opgave. Hoe doe je dat? 

Niet op vakantie tijdens het seizoen. Wel een dagje weg. Gelukkig heb ik mijn zoon of buren 

die willen inspringen. Verder heb ik de support van mijn vrouw.  

8.Totaal of klassiek weduwschap? Waarom? 

Klassiek. Je moet, zoals ik al eerder zei een ploeg minder uitlaten. Nu ben ik om 18.30u klaar 

en heb ik nog tijd om andere dingen te doen. Ik selecteer de jonge duivinnen op afstamming 

en prestatie. Een doffer plaats ik sneller op de kweek vanuit het weduwnaars hok. Zeker 

wanneer er al goede uitkomen als jonge vlieger. 

9. We denken dat alles invloed heeft. Hoe is dat bij jou met het hok? 

De bouw van het hok doet veel. Jonge duivenhok staat hier al van 1979. Ik heb altijd goed 

met jongen gespeeld. Er staat ook een ren voor! Daar genieten ze van. Als je de verduistering 

er af haalt vliegen ze je omver om er in te komen. Als oude duiven gingen ze naar het te kille 

zolderhok. 

10. Daar lukte het niet? 

Nee, diezelfde duiven waren niks waard. Iedereen dacht dat er wat aan die jonge werd 

gegeven, maar ik verplaatste ze alleen van hok. Toen heb ik het glas aangepast. Nu is het als 

volgt: Enkelglas; bubbeltjesplastic en daarachter licht doorlatend plastic.  

11. Toen was het goed?  



Ja, de tempratuur schommelde veel minder. Toen heb ik de schuiven van 1 meter naar 40 

cm. gezet en vanaf toen is het goed gegaan.  Als het te warm is krijgen ze wel extra 

verluchting.  Poetsen doe ik overigens bij de vliegers elke dag. Bij de kwekers een maal per 

week.  

12. Medicijnen? Hoe zit dat? 

Dit jaar voor het eerst niks tegen het geel. Zie ik een jong dat niet opkomt of slecht zit, dat 

vliegt er direct uit. Wel doe ik elk jaar een parathyfuskuur en daar ben ik nu (9-11) mee bezig. 

Verder paramixo en pokken. Dat laatste met het kwastje. 

13. Je speelt al 2 seizoenen, voor mij, opvallend goed met de jongen. Je opleer methode is 

geen doorsnee. Hoe doe je dat? 

De oude leer ik 2x op voor het seizoen. Dan moeten ze het wel weten. Het systeem met de 

jonge duiven. De koppeling van de duiven gebeurd rond kerstmis. De eerste ronde wordt 

verlegt en de 2e ronde is dus hoogstens 3 weken jonger. In mei werd gestart om deze 2 

ronden op te leren. Nadat ze goed zijn opgeleert worden de duiven enkele keren ingemand 

op Aalst wat voor Heikant zo’n 35 km. is. Toen ze dat ook blindelings konden vliegen werd de 

stap groter en werd er gestart op Quievrain. Ook Quivrain werd enkele malen gevlogen. 

Daarna stap ik in. Kleine stappen zijn belangrijk en niet in eens met de massa op een te grote 

afstand lossen. 

14. Een ruime voerder of valt dat mee? 

Ik voer al 20 jaar Duo Paloma sport aan de jonge duiven. Dat vind ik qua prijs kwaliteit het 

beste.  In het begin van de week komt daar een kwart zuivering bij. Later 10% gerst. Als dat 

blijft liggen hebben ze genoeg. De oude krijgen ook duo aangevuld met Beijers 

weduwnaarsmengeling. De jonge duiven krijgen altijd dezelfde hoeveelheid voer. Geen pinda 

of snoepzaad. Wel wat P40 korrel. Tijdens de rui voer ik 5 kg lijnzaad per week aan mijn 

duiven. Olierijkzaad, dus goed voor de pluim. Ook 4 weekends karnemelk tijdens de rui. Ik 

denk dat het geven daarvan iets toevoegt. Pikkoek zijn mijn duiven ook verzot op.  

15. Coli. Dat krijgen je duiven niet zeker? 

Nee! (FD. Ik rol bijna van mijn stoel) 

16. Nee? 

Ik heb daar iets voor. Sinds een jaar of 5 heb ik daar geen last meer van. Ik las in dit blad van 

een oude liefhebber die Versele kuikenkorrel gaf aan de jonge duiven. En… geen last van coli. 

Ik probeerde het uit. Het werkte! Sindsdien voer ik 0.5kg kuikenkorrel per dag aan de jonge 

duiven. Kosten zijn niet veel en bespaard veel ellende. Vraag me niet wat er wel of niet inzit, 

want ik heb geen flauw idee! Verder komt er geen 1 duif bij verschillende rondes. Als ik een 

ronde gespeend heb gaat de deur ‘op slot’. Verder denk ik dat buiten laten slenteren erg 

slecht is voor de jonge garde.  

17. Geen coli en je hebt altijd weinig verliezen. Hoe scherp is je mes? 



Ik verspeelde er dit jaar 5 op Gien. Dat is voor mij een enorm aantal. Ik heb een scherp mes. 

Het is simpel. Hok vol is ook gewoon vol. Ik heb liever kopvliegers (1:100) dan duiven die met 

regelmaat 1:4 vliegen. Dat is met jonge precies hetzelfde. Ik kweek altijd 2 jongen uit de 

weduwnaars. Dan weet je sneller hoe e.e.a. in elkaar steekt. Van de kwekers 6 jongen met 2 

duivinnen. De 1e ronde is met een ‘vreemde’ duivin De ander twee rondes met een vast 

duivin. 

18. Nog wat over het weduwschap. 

Op de verdere vluchten krijgen ze nog extra vetten toegevoegd. Ik speel de doffers altijd om 

de 14 dagen. Tonen doe ik nooit! Heel zelden de eerste keer eens voor de jaarlingen. Tegen 

de tijd dat ze het door hebben beginnen de mooie vluchten. Dat is op tijd zat.  

19. Jongen dan? 

Die komen ook nooit bij elkaar voor de inkorving. Dat gebeurd alleen de 4 keer bij 2 nachten 

mand.  Ze zitten nog samen als ik ze opleer. Wel blijven ze bij elkaar tot zondagmorgen. De 

jongen gaan na 3 weken spelen op de deur. Ik verduister ze van 1 april tot 1 juni. De 14 

dagen daarna bouw ik het af. Het word dan s’ avonds langer licht. Dus 15 juni zitten ze dan in 

het normale/dag ritme. Bijlichten heb ik vorig jaar nog maar voor het eerste gedaan. Dat 

alleen in de avond tot 21.30u. Sommige duiven stoten ook pennen tijdens het verduisteren. 

Wat mij opgevallen is: Dat zijn nooit mijn goede duiven geworden. Ik weet niet of het er iets 

mee te maken heeft, maar het valt me wel op. Na de laatste vlucht komen ze niet meer 

buiten. Normaal gezien korf ik de laatste vlucht in met alle duiven op zo’n 7 pennen.  

Waarom niet laten vliegen? Opa zei: Als ze hun laatste pennen stoten moet je oppassen. 

Door de druk op pennen tijdens het vliegen kunnen deze verkeerd ingroeien. Dat is 

misschien maar een paar procent, maar het kan verschil maken.  

Van alles wat 

20. Welke fout maak je nooit meer? 

De beste doffers op de laatste vluchten inzetten. Je raakt ze altijd kwijt. Had er dit jaar nog 1 

met twee maal top 10 provinciaal. Laatste vlucht. Kwijt! Ik heb er nog spijt van! 

21. De beste verandering die je ooit doorvoerde. 

Rennen plaatsen voor de jonge duivenhokken. De prestaties werden veel beter. Ze zijn veel 

gezonder als er een ren voor staat. Zoals ik in het begin zei: Ik haal de schuif weg en de ren zit 

zo vol. 

22. 20 provinciale overwinningen. De laatste jaren ook bij de nationale kampioenen op het 

podium. Wat moet je doen of laten? 

Een winnaar mag niet tevreden zijn. Nooit. Altijd nieuw bloed blijven zoeken en proberen 

inkruisen. Niet spelen voor een Asduif. (FD: Adrie zal je nooit een oude duif zien inkorven op 

de Natour voor het Generaal Asduif kampioenschap.) Je moet zuinig op de duiven zijn.  

23. De postcodeloterij valt hier volgende week. Wie bel je op om duiven te kopen? 



Een liefhebber die al jaren goed speelt en geen onregelmatige hokken. Ik wil mijn zwakke 

plekken opvullen. Dus een vlucht die ik slecht speel en een ander dat weekend de uitslag 

oprolt ga ik zeker heen. Ik heb geen voorkeur voor namen. Voor de overnacht put ik uit de 

kweekvijver van broer Lex die ze van overal en nergens haalt, wel het beste. 

24. Hoe stoppen we de terugloop in de sport? 

Niet gemakkelijk. Weinig vrouwen zetten zich nog helemaal in. Ria is hier gemakkelijk in. 

Alles automatisch maken is goed voor de familie. Ik kan weg en de duiven worden zo op de 

uitslag geplaatst. Dat pas wel niet bij mijn sportbeleving, maar je moet dan niet meer thuis 

blijven.  Voor mij is de uitdaging ook altijd geweest zonder mega bedragen toch goede 

duiven zien te vinden.  

25. Waar word je blij van in de sport? 

Dat er andere mensen slagen met mijn duiven. Mijn neefje won dit jaar de Snelste van 

Zeeland met een duifje van mij. Hij blij en ik blij. Een compleet feestje dus! 

Beste jonge duif 

Dat was de doffer 18-975 Lichte Grijzen. Hij won: 2e Natour Asduif van Zeeland. Hij won de 

volgende prestaties: 4-5659 Pt. St. Max; 10-8210 Quievrain; 2-687 Arras; 60-6473 Roye; 79-

7672 Peronne. Vader is 17-258 de Grijzen Etienne. Een kruissing tussen Dekkers- 

Meerschaert. Is een broer van de 1e Prov. Orleans. De moeder is de 14-097. 2e Generaal 

Asduif 2015. Eentje van het eigensoort. Tweede in dit rijtje is 18-947 een duivin. Werd 7e 

Asduif Midfond jong in de afdeling. Won 7-5484 Roye; 8-2788 Melun; 31-4561 Pt. St. Max; 

46-2246 Orleans; 67-3075 Melun. Vader is geboren uit Blauw Danny x Witpenneken Traas. 

Hij won zelf 1-2204 Roye en 16-8742 Niergnies. Moeder is 12-995 een dochter van zijn 

superkweker Super Mario. Laatste die we voorstellen is 18-983 eveneens een dame. Werd 5e 

Asduidf Midfond Jong in de afdeling. Won: 3-5484 Roye; 7-2788 Melun; 22-2246 Orleans; 58-

4561 Pt. St. Max.; 100-3075 Melun. Komt uit Den 61 16-061 Een zeer goede vlieger. De 

moeder 14-100 is Bont 100. Werd 3e Gouden Crack FZN 2014.  

Kampioenschappen 2018 

Samenspel Oost 

               1e Generaal Hok 
               2e Midfond Hok oud en 2e en 3e Asduif 
               2e Dagfond en 9e en 10e Asduif 
               7e Overnacht Hok 
               1e Vitesse Jong Hok 2,3,6 en 8e Asduif 
               1e Midfond Jong Hok 2,5,6 en 7e Asduif 
               2e Natour en 2,4 en 5e Asduif 
  
               Afdeling Zeeland 
                
              4e Generaal Hok 
              1e Vitesse Jong Hok en 6e en 9e Asduif 
              1e Midfond Hok jong en 5,7,8 en 10e Asduif 



              3e Asduif Natour 
 
               Nationaal 
                
               Jonge duiven: 3e On aangewezen 10e Aangewezen.  
 
               Fond Club Zuid Nederland 
            
               2e Gouden Afdelingskampioen 
             6e Gouden Crack jong 
 

Een rijtje waar menig mens jaloers op kan worden. Allemaal behaald in 2018. Geen papieren 

tijgers, maar duiven die bewijzen dat ze het kunnen. Een echte familiesport daar in Heikant!! 

Elkaar de hand toesteken en helpen waar kan. Met duiven en op organisatorisch gebied. 

Proficiat met deze prestaties!  

Frederik Dekker 

 

 

  

 

 

 


