
NATIONALE MARATHON KAMPIOEN 2017 

Theo en Bernard Burgers uit Weurt winnen knap de Nationale Marathon 2017. 

 
 

Nu de boeken van het fondseizoen 2017 zijn gesloten komen ook de kampioenen van het afgelopen 

seizoen ‘bovendrijven‘. Ook de ZLU heeft een reeks eigen kampioenschappen en de oudste daarvan 

is de Nationale Marathon. In 1971 is de ZLU met dit kampioenschap begonnen en liefhebbers moeten 

zich vooraf inschrijven om voor dit kampioenschap te kunnen meestrijden. Op elke vlucht waarover de 

Nationale Marathon wordt vervlogen telt de beste score van de 1
e
 en 2

e
 duif van de lijst. Dit jaar zijn de 

broers Theo en Bernard Burgers uit Weurt de knappe winnaars van de Nationale Marathon. 

 
 

In totaal 438 liefhebbers hadden zich ingeschreven en 36 liefhebbers gelukten het om op de vier 

tellende vluchten minimaal de 1
e
- of 2

e
-getekende in de prijzen te klasseren en met 3915 punten 

hebben de gebroeders Burgers de hoogste score. Ook in het klassement met de acht getekenden 

prijkt hun naam fier aan kop met 7 prijzen en 6534 punten. In beide klasseringen heeft Jo Meulendijks 

uit Bakel het zilver gegrepen en is het brons naar Pierre Stammen uit Thorn gegaan. De naam van de 

broers Burgers kan toegevoegd worden aan de eregalerij van winnaars sinds 1971. 



 
2017 Th. en B. Burgers                                                                             Weurt  

 
 

 

De gebroeders Theo en Bernard Burgers winnen de 47
ste

 editie van de Nationale Marathon. In 1971 

schreven zich 84 liefhebbers in voor dit kampioenschap en een jaar later was dat gestegen naar 236 

liefhebbers. Het grootste aantal deelnemers en wel 868 stuks telde het jaar 1989. In 1971 werd de 

Nationale Marathon vervlogen over St. Vincent, Barcelona en Dax en dat waren toen de enige drie 

echt nationale vluchten. St. Vincent en Dax waren de gekende nationale middaglossingen en 

Barcelona de ZLU-kraker. In 1971 won M. Huls uit Maastricht (inter)nationaal Barcelona en nationaal 

kwamen 1211 duiven van 712 liefhebbers aan de start. Bijna iedereen was toen dus een kleine korver 

met 1 of 2 duiven mee. De ZLU-vluchten Pau en Marseille gingen toen ook van start en later ook 

Bordeaux en Perpignan. St. Vincent en Narbonne werden nog later aan het ZLU- programma 

toegevoegd. De Nationale Marathon werd al snel over vier vluchten vervlogen toen ook Bergerac een 

echte nationale middaglossing werd. Toen ‘zuid‘ in plaats van Bergerac Soustons ging vervliegen 

werd die vlucht voor de Nationale Marathon ‘geschrapt‘ en Marseille en Perignan toegevoegd. En toen 

werd de competitie over vijf vluchten vervlogen. De middaglossing Dax is daarna komen te vervallen 

en daarvoor kwam Pau in de plaats.  



Ondanks dat St. Vincent altijd een echt nationale vlucht is gebleven is deze vlucht een aantal jaren 

geleden voor de Nationale Marathon komen te vervallen. In 2017 is de Nationale Marathon vervlogen 

over Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne. In 1973 is de Nationale Marathon door één duif 

gewonnen en dat deed Pie Verheyden met zijn legendarische ‘Wonder van Neer‘ die dit met de 86
e
 St. 

Vincent, 5
e
 Barcelona (1121 d.) en de 68

e
 Dax (3601 d.) deed. In 1973 was hij 6 jaar en voordien had 

hij ook al de 5
e
nationaal Barcelona gescoord. Theo en Bernard Burgers hebben met drie verschillende 

duiven de titel gewonnen: 

 

Agen oud 45
e
 6219 d NL15-1472151 (1e) 

Barcelona 106
e
 4504 d. NL12-1350910 (1e) 

Marseille 77
e
 2528 d. NL15-1472151 (1e) 

Narbonne 104
e
 4566 d. NL15-1472154 (1e) 

 

 

Uitslagen 2017 

Met hun meerjarige duiven op dubbel weduwschap spelen de gebroeders Burgers puur de ZLU-

vluchten. En afgelopen seizoen kenden ze een buitengewoon puik seizoen en zeker met de eerste 

vier duiven van hun inkorflijst. De eerste vlucht Pau was een tegenvaller met 1 van de 9 nationaal in 

de prijzen maar de oostkant was in het nadeel terwijl aan de westkant de meeste vroege duiven 

werden gepakt en de beste prestaties werden neergezet. Op Agen oud korfde Theo en Bernard hun 

ploeg tweejarige vliegers en 8 van de 16 vlogen prijs met de eerste vier getekenden voorop. 

Barcelona werd een echte topvlucht met 5 van de 8 in de prijzen en beginnend met prijs 18 en nog 

drie vroege duiven en beginnende met de 3
e
, 1

e
 en 2

e
 duif van de lijst. Op St. Vincent wilde ze eerst 

niet meedoen maar werden uiteindelijk twee duiven gekorfd waaronder de prijswinnaar op Pau maar 

ze misten allebei. Naar Marseille ging grotendeels de ploeg van Pau en de 1
e
 duif van Agen omdat ze 

puik in vorm was. Totaal pakten ze op Marseille 3 van de 8 in de prijzen en dat waren de drie 

getekenden. Naar Narbonne gingen de tweejarigen van Agen en met 11 mee werden 4 prijzen gepakt 

met voorop twee nestmaten die op Agen al de 2
e
 en 4

e
 duif in Weurt waren en nu als 1

e
- en 3

e
-

getekende vertrokken. Op de afsluitende vlucht Perpignan werden 8 duiven gekorfd en 5 prijzen 

gescoord. De eerste vier van Barcelona en de drie prijsvliegers op Marseille werden gekorfd en het 

trio van Marseille kwam voorop gevolgd door de 1
e
 en 2

e
 duif van Barcelona. 

 

Pau 3526 d. 9 mee: 188 (7
e
) 

Agen oud 6219 d. 16 mee: 45 (1
e
), 153 (4

e
), 725 (4

e
), 1191 (2

e
), 1360 (12

e
) 1463 (16

e
), 1494 (14

e
), 

1500 (13
e
) 

Barcelona 4504 d. 8 mee: 18 (3
e
), 106 (1

e
), 211 (2

e
), 222 (6

e
), 1074 (4

e
) 

Marseille 2528 d. 8 mee: 77 (2
e
), 303 (1

e
), 346 (3

e
) 

Narbonne 4566 d. 11 mee: 104 (1
e
), 182 (3

e
), 520 (11

e
), 707 (8

e
) 

Perpignan 4789 d. 8 mee: 93 (4
e
), 363 (8

e
 ), 650 (2

e
), 830 (3

e
) 1031 (1

e
) 

 

 

Rijke historie 

De broers Theo en Bernard Burgers stammen uit een echte duivensportfamilie. Opa Bernard Burgers 

was lange tijd na de Tweede Wereldoorlog een gekende en sterk spelende liefhebber die op alle 

afstanden tot de besten behoorde. Hij woonde met zijn gezin in Hees dat toentertijd een voorstad aan 

de westkant van Nijmegen was en nu een wijk van die stad is. Een trofee van opa is de Duvinol-beker 

die na de oorlog op nationaal St. Vincent werd vervlogen en een meerjarige competitie was. Al voor 

de grote wereldbrand haalde opa Burgers bij Maurice Delbar in Ronse een zoon van zijn ‘Kleine‘. Een 

dochter van een beroemde Barcelonavlieger werd bij Charles van der Auwera in Lier aangekocht en 

zij schonk het leven aan de ‘Geeloog‘ van 1946 die anno 2017 nog in de fond stam van de gebroeders 

Burgers zit maar dat natuurlijke wel vele generaties terug. De familie Burgers is vele decennia een 

gekende naam geweest op het vlak van steenfabrieken die langs de Waal gevestigd waren. Opa en 

vader Burgers waren er werkzaam en tussen Weurt en Beuningen is nog een steenfabriek ‘zichtbaar‘ 

met een 50 meter hoge schoorsteen en deze ‘Bunswaard‘ is een rijksmonument en intussen verbouwd 

tot woonlocatie. Vader Theo en zijn zonen Bernard en Theo wonnen in 1982 internationaal Pau met 

hun ‘Hercules‘ en dat was natuurlijk een bijzonder succes. Het gezin Burgers woonde toen in Weurt en 

dat dorp ligt langs de Waal en westelijk van Nijmegen en wordt van de grote buur gescheiden door het 

Maas- Waalkanaal dat ter hoogte van Weurt een sluizencomplex heeft. De broers Theo en Bernard 



Burgers spelen ook vanuit Weurt mee alwaar de fond kolonie is gehuisvest. Broer Bernard is in 

Nuland woonachtig en is de man van de kweek en de administratie. Theo had al op hele jonge leeftijd 

zijn eigen postduiven en al op jonge leeftijd ging hij in combinatie met zijn vader Theo vliegen zoals 

vader Theo dat ook jaren met zijn vader Bernard in Hees had gedaan. Bernard voegde zich later ook 

bij de combinatie en toen vader Theo in 1992 kwam te overlijden gingen de broers nog enige jaren 

zelfstandig door op het ouderlijke erf voordat de kolonie op het erf van Theo kwam te zitten.  

Sinds 2005 spelen de broers Burgers vanaf het huidige woonadres van Theo en inzake hun fondspel 

hebben we ze een aantal vragen gesteld. 

 

Hoe groot is jullie vliegploeg en hoeveel afdelingen hebben jullie voor hen beschikbaar? 

Hoeveel weduwnaars per afdeling? Hoe zitten de weduwduivinnen en ziet hun afdeling eruit?  

In totaal maximaal 36 koppels; 3 afdelingen met weduwnaars en een 4
e
 afdeling voor de 

weduwduivinnen. Hiervan is ongeveer de helft jaarling. De weduwduivinnen zitten op schapjes. 

 

Wanneer zijn de vliegers gekoppeld en hebben ze een jong grootgebracht? En hoe en wanneer 

kwamen ze op weduwschap te zitten?  

Gekoppeld op 17 maart. Alle koppels hebben 1 of 2 jongen grootgebracht. Vóór de tweede leg zijn de 

koppels gescheiden. De jongen zijn verder grootgebracht door de doffers. Dus 1 mei op weduwschap. 

 

Hoe vaak en wanneer trainen de vliegers elke dag? Ouden en jaarlingen tegelijk?  

Een maal per dag los. Doffers om 17.00 uur; duivinnen daarna. 

 

Wanneer begint het inspelen en hoe vaak gaan ze de mand in en tot hoever? Brengen jullie de 

vliegers ook nog zelf weg? Komen ze tussen twee grote-fondvluchten nog in de mand of 

lappen jullie ze zelf nog?  

De jaarlingen en 2-jarigen richten we een paar keer zelf af. En we zetten ze pas op de eerste 

concoursvluchten bij goed weer. De 3-jarigen en ouder gaan direct op ruim 200 km. Tussen grote 

fondvluchten krijgen ze tussendoor nog een vluchtje, als dat zo uitkomt. 

 

Wat is het ‘menu‘ als ze op weduwschap staan? Wat betreft voer en bijproducten? Wordt er 

gekuurd of naar een dierenarts gegaan? En zo ja wanneer? 

Voer van Matador gedurende het hele seizoen. In het begin nog een lichtere mengeling, vanaf begin 

juni zwaarder voer (Premium Fond). Duiven die meegaan op de ZLU vluchten krijgen de 5 laatste 

dagen voor inkorving nog Turbo Energy van Matador. Qua bijproducten Beute-, Matador- en 

Patagoon-emmer (de Wert). Bij thuiskomst vluchten soms BS van de Weert of electrolyten in het 

water, Medische begeleiding bestaat uit 3-weekse paratyfuskuur in het najaar en in het voorjaar een 

enting. Pokkenenting en wormenkuur voor het seizoen en natuurlijk verplichte paramixo-enting. Een 

geelkuur enkele weken voordat het fondseizoen begint. De dierenarts bezoeken als we iets niet 

vertrouwen. 

 

Waarom zijn jullie van nestspel op totaal weduwschap overgeschakeld? 

Omdat we hierdoor onze duiven efficiënter konden inzetten. Geen problemen meer als gevolg van 

verbroken neststanden omdat de doffer of duivin achterblijft. En ook omdat de doffers bij ons op 

weduwschap beter presteren. 

 

Hoe zien jullie of de vliegers in vorm zijn? Wat zijn de tekenen? Kun je de vorm van een duif 

ook in de hand ‘voelen‘?  

Weduwnaars voelen licht en zeer zacht aan als de vorm er is. Bij openen hok moet je, als het goed is, 

wegduiken voor de naar buiten stormende weduwnaars. Voor de duivinnen geldt in feite hetzelfde. 

Daarbij komt nog dat de duivinnen dan soms wel 2 tot 2,5 vliegen. 



Hoe selecteren jullie de jonge duiven? Waar kijken jullie naar en worden ze in hun geboortejaar 

gespeeld?  

Alleen de jongen die in de hand tegenvallen worden verwijderd. We richten de jongen zelf af. In 

principe 4 x op de ZW-lijn tot Belgische grens en 4 x op ZO-lijn tot aan Maastricht. Maar dit is jaar zijn 

we door omstandigheden niet verder gekomen dan Breda. 

 

Wat is een kenmerkend voor een goed hok en naar welke richting staat die van jullie?  

Een goede verluchting is noodzakelijk. Wij hebben onze problemen gehad in het verleden omdat dit 

niet op orde was. De laatste jaren zijn diverse veranderingen aangebracht. Het dak is geïsoleerd met 

Dupanel platen met uitzondering van 10 cm in de nok. Verluchting komt nu van onder de vliegkleppen 

en verlaat het hok vervolgens weer via de nok (schoorsteen systeem). Door een goede isolatie van 

het hele hok, zijn de dag en nacht temperatuurverschillen beperkt. Het hok staat op het NNO 

waardoor de duiven vaak wat stroef op gang komen maar daarna sterk verbeteren. 

 

Waarom stond de ‘151‘ vanaf het begin zo aan? Wat heeft ze wat een goede fondduif moet 

hebben? Valt ze op tussen de anderen?  

Omdat ze als jonge duif al opviel. Haar kwaliteiten: super goede bouw en erg zacht in de hand. De 

afstamming is natuurlijk grandioos. Soms heb je een duif waaraan je gewoon kunt zien dat het een 

super duif zal worden. Ze had tijdens het seizoen als weduwduivin een enorme drang naar de doffer 

en is ook menigmaal mij te slim af geweest op weg naar het doffershok. 

Hoe worden de jaarlingen gespeeld en moeten ze presteren om te mogen blijven?  

De jaarlingen worden rustig ingespeeld en als wij denken dat ze er klaar voor zijn worden ze 3 x op 

een dagfondvlucht gespeeld. Bij voorkeur tot slot nog een overnachting waarop ze alleen maar naar 

huis hoeven te komen. 

 

Hoeveel kweekkoppels hebben jullie? Hoeveel voormalige goede vliegers zitten daartussen? 

En welke duiven daarvan komen van andere hokken en welke? Wanneer bijgehaald? Vertel iets 

over de beste kweekduiven en hun kinderen.  

Voor volgend jaar hebben we circa 18 kweekkoppels. Dat is wat meer dan voorgaande jaren omdat 

we dit jaar wat laatjes hebben gekweekt uit onze beste vliegers, gekoppeld aan verwante kwekers. We 

hebben na dit seizoen ook 3 topvliegers overgeplaatst naar het kweekhok, waaronder "de 777", de 

10
e
 beste duif van Barcelona over 3 jaar. In totaal zitten er nu 8 ex-vliegers op het kweekhok.Onze 

stamdoffer “de oude bonte" (75% opa Burgers, 25% gebr. Kuijpers) heeft vorig jaar het loodje gelegd. 

Twee zonen van deze doffer “de blauwe kweker" en “de jonge bonte" hebben zelf toppers 

geproduceerd maar kennen ook een hele goede nakweek. Zo is “de jonge bonte" vader van “de 66", 

een van de beste vlieger die we hebben gehad. En “de 66" is weer de moeder van “Petje" (dit jaar 

18
e
 nat. Barcelona) en “de 51" (dit jaar 45

e
 nat. Bordeaux en 76

e
 nat. Marseille). Al deze duiven 

stammen af van de duiven van opa Burgers. Onze opa bouwde zijn stam op met duiven van Maurice 

Delbar en in mindere mate Charles van der Espt. De stambomen gaan terug tot de jaren 40 en 50 van 

de vorige eeuw. Verder bloed van de gebr. Kuijpers (Neer), Jan Peters (Bemmel) en gebr. 

Brugemann. Goede kwekers die van andere hokken komen en nu nog op ons kweekhok zitten zijn 

een duivin van het soort van gebr. Brugemann en een doffer van Jan Peters. Deze laatste is vader 

van “de vleermuis" (58
e
 en 94

e
 nat. Perpignan in 2016 en 2017) en van twee nestzusjes: “Zusje 2" was 

dit jaar ‘s avonds door op Narbonne, “Zusje 1" was dit jaar door op zowel Narbonne als Bordeaux.  

 

Hoe kan het dat het soort van opa Burgers nog in jullie stam zit? Is er altijd iets goeds uit dat 

soort blijven komen? En wat zijn de stamduiven?  

Zie ook antwoord op vraag 12. We hebben de oude stam altijd gekoesterd. Deze lijn hebben we altijd 

zuiver gehouden en onze vader presteerde nog zeer goed met de (zuivere) duiven van zijn vader. 

Omdat op enig moment bloedverversing noodzakelijk werd zijn in de jaren 80 door onze vader duiven 

van de gebr. Kuijpers ingebracht. De gebroeders waren op dat moment de absolute top van 

Nederland op met name Barcelona. Vanaf 2009 zijn door ons duiven ingebracht van Jan Peters 

(Bemmel) en duiven met Brugemann bloed. 



Onze opa bouwde zijn stam op in de jaren 40 en 50 met duiven van Maurice Delbar. Daarnaast 

enkele toppers van Charles van der Espt. Zo had hij een zoon van “de kleine geschelpte" van Maurice 

Delbar op zijn hokken. De toppers van het eerste uur waren “de aal" en “de geeloger". Deze laatste 

was de absolute stamdoffer van het hok van onze opa. Circa 5 generaties verder werd “de oude 

bonte" geboren, de stamdoffer van ons hok (zie stamboom).

 

Deze duivin NL15-1472151 won kopprijzen op Agen oud en Marseille en daarmee belangrijke 
marathonpunten.  



 

 



 
 

Deze duivin NL08-2133866 was zelf een beste fondduivin en is de moeder van het ‘Petje‘ en de 
‘151‘.  

 
 
 

 
 
Petje NL 13-1916531 

 

 



 

Hoe vaak wordt er gepoetst en wat ligt er op de vloer? Hoe zitten de jongen en hoe vaak en laat 

trainen die?  

In het seizoen worden de broedkooien van de weduwnaars dagelijks schoongemaakt alsmede de 

gang voor de hokken. In de afdelingen liggen houten roosters. De jongen zitten in afdeling van ruim 2 

bij 2,5 meter met daaraan een zeer ruime ren. Op de vloer beukensnippers. De jongen trainen 1 x 

daags maar gezien de werktijden van Theo (waar de vliegduiven zitten) helaas vaak pas ‘s avonds 

laat, waardoor we ze soms moeilijk aan het vliegen krijgen. Daarnaast meerder rondes en bijzetters 

die het er niet beter op maken. Elk jaar nemen we ons voor om de jongen nog op enkele vluchtjes te 

spelen, maar meestal lukt dat niet en beperken we ons tot zelf africhten. 

 

Van welke club zijn jullie lid en waar is die gevestigd? Kan die het hoofd boven water houden? 

Andere uitblinkende spelers in de club? Waar korven jullie voor de ZLU-vluchten? 

De Witpen in Weurt is onze vereniging. Dankzij een prima voorzitter (Theo Koenen) leeft de vereniging 

nog. Dit soort mensen die de kar trekken zijn goud waard. Uitblinkers op de middaglossingen zijn 

Marcel Jansen en Frans Laurensen. 

 

Van wie hebben jullie het nodige over het fondspel in het verleden opgestoken? En van wie nu 

nog? Is het fondspel over de jaren veranderd en hoe? 

Wij zijn er mee grootgebracht. We hebben veel meegekregen van onze opa en vader. Opa was meer 

de man met oog voor het detail, onze vader meer een man van de grote lijnen. Wij proberen dit te 

combineren. Fondspel is zeker veranderd. De specialisatie heeft toegeslagen. Ook wij ontkomen er 

niet aan. Wij kiezen puur voor de ZLU vluchten. Onze duiven zijn hiervoor ook geschikter. Als de kans 

er is dat ‘s avonds duiven kunnen doorkomen, zitten wij op scherp. We weten dan dat we (ondanks 

dat we aan de oostkant niet bepaald gunstig zitten) altijd kans maken met ons soort duiven. Dat is 

echt kicken voor ons. Verder blijft voor ons Barcelona de vlucht der vluchten. Prachtig dat “Petje" ons 

dit jaar zo verrast heeft. 

 

Hoe kom je aan goede fondduiven? En wat is de ‘beste‘ weg om aan beter soort en duiven te 

komen? Draait het op de grote fond vooral om goede duiven? Een goede basis is ons in de 

schoot geworpen door opa en vader. Vervolgens zijn duiven bijgehaald van hokken die over een lange 

periode goed presteren en vererven. Denk aan de inbreng van de gebr. Kuijpers duiven. Hun fameuze 

Barcelona I, II en III hebben voor fantastische nakweek gezorgd op talloze hokken. En Jan Peters 

(Bemmel) is over een periode van 25 jaar een van de beste Barcelona spelers van Nederland 

gebleken. Het begint met goede duiven. En verder moet je de voorwaarden creëren om deze duiven 

te laten presteren. Het hok is cruciaal. Als dit niet op orde is en er zijn problemen met de luchtwegen, 

kun je het ook met goede duiven wel vergeten. Zo hebben wij 3 jaar geleden op advies van Bennie 

van Dijk nog aanpassingen aan het hok gedaan. 

 

Wat hebben jullie afgelopen seizoen ‘medisch‘ gedaan? Waren er ook tegenslagen en 

teleurstellingen? En wat is jullie doel voor de komende jaren?  

Zie antwoord vraag 5. Daar hebben we vorig jaar niet van afgeweken. Dit jaar kenden we, anders dan 

eerdere seizoenen, nauwelijks tegenslagen. Alles zat mee. We zijn geen enkele topper kwijtgeraakt. 

“De 777" (10
e
 asduif Barcelona over 3 jaar) leek op Perpignan verloren, maar keerde na ruim 2 weken 

toch huiswaarts. Deze topper zit inmiddels op het kweekhok. Voor de komende jaren focussen wij ons 

op verbreding van de vliegploeg door heel gericht te kweken uit onze toppers. Een voorbeeld hiervan 

is het kweken van laatjes uit de topvliegers van dit seizoen x verwante kweekduiven. 

 

 

 

 

 



Vliegers 

Een ware vaandeldrager van het hok Burgers mag zeker de doffer ‘910‘ worden genoemd. Op 

Barcelona won hij als 1
e
-getekende de marathonpunten met prijs 106. En daarna vloog hij nog prijs 

1031 op Perpignan. In 2016 was hij duifkampioen Fiante met prijzen op Agen oud, Marseille en 

Perpignan. En nationaal waren dat de 101
e
 Marseille en 67

e
 Perpignan en dat is geen klein bier. 

Eerder vloog de ‘910‘ al de 7
e
 nationaal Narbonne. Hij stamt uit de oude Burgersstam met aan beide 

kanten ‘de Oude Bonte‘ van 1999 aan de basis met een aangekochte Brugemannduivin via H. 

Blaauw. De grote verrassing in Weurt was in 2017 de NL2015-1472151 en deze duivin begon met de 

45
e
 Agen oud als 1

e
-getekende en vervolgde met de 77

e
Marseille als 1

e
-getekende en sloot af met de 

650
e
 Perpignan als 2-getekende. Op Agen oud en Marseille pakte ze de marathonpunten. Zij heeft 

een doffer van 2010 van Jan Peters uit Bemmel als vader en hij is een zoon van zijn ‘Super 36‘‘ die de 

4
e
 nat. Dax vloog en nog een rits vroege ZLU-prijzen. De moeder van de ‘151‘ is de ‘66‘ van 2008 die 

zelf in Weurt een reeks knappe ZLU-prijzen scoorde met als beste prijs 31
e
 Narbonne in 2012 en dat 

jaar strandde ze van St. Vincent in Winterswijk om daarna toch weer te vlammen. Zij stamt langs 

vaderskant uit de ‘Jonge Bonte‘ en hij is een zoon van de ‘Oude Bonte‘ van 1999 die de stamvader in 

Weurt is. De moeder van de ‘66‘ is een inteeltproduct van broer en zus van de Pauduif. En voor de 

kweek doen de broers Burgers regelmatig aan inteelt met goede vliegers die dan op hun vader of 

moeder worden gezet.  

De moeder van de ‘66‘ is grotendeels het soort van de gebr. Kuypers uit Neer. De ‘66‘ van 2008 is ook 

de moeder van ‘Petje‘ van 2013 die afgelopen seizoen de 18
e
 nat. Barcelona scoorde en zijn vader is 

ook van 2008 en een bewezen vliegers uit de oude lijnen in Weurt. En goede duivin mag ook de 

NL14-175068 heten die de naam ‘Vleermuis‘ draagt. Zij scoorde in 2017 de 303
e
Marseille en de 

93
e
 Perpignan en vloog eerder de 58

e
 Perpignan. Zij stamt langs moederskant uit de eigen goede 

lijnen (Burgers, Kuypers en Schellekens) en haar vader is een doffer van Jan Peters uit Bemmel van 

2013 die ook uit lijn van zijn ‘Super 36‘ stamt. Verrassend was in 2017 ook het presteren van twee 

tweejarige zusjes en wel de ‘154‘ en ‘153‘ en op hun eerste vlucht Agen vertrokken ze als 3
e
 en 2

e
 duif 

van lijst en wonnen de prijzen 154 en 1191. Op Narbonne vertrokken ze als 1
e
 en 3

e
 duif van de lijst 

en wonnen ze de prijzen 104 en 182. En de ‘154‘ zorgde daarmee op Narbonne mede voor 

belangrijke punten voor de Nationale Marathon. De vader van deze twee zusjes is ook de vader van 

voornoemde ‘Vleermuis‘ en dat is de ‘Sproet Jan‘ van Jan Peters. Hun moeder is een duivin van 2008 

die in 2010 zelf beste prijzen op de grote fond scoorde en daarna i.v.m. verwondingen naar het 

kweekhok ging. En zij stamt uit de ‘Oude Bonte‘ van 1999 en de ‘Zus Pauduif van 1997. Bernard en 

Theo Burgers zijn begrijpelijk en terecht trots op het feit dat ze de Nationale Marathon hebben kunnen 

winnen. Tijdens de ZLU-sterrenshow zullen ze op de hoogste trede mogen plaatsnemen en zal de 

nationale hymne voor hen klinken. Pa en opa Burgers zullen trots op de mannen zijn die een lange 

fond traditie met successen weten voortzetten! 

 

 

Ad van Gils 
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