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We kunnen niet onder stoelen of banken 
steken, dat bij een nationale vlucht 
Reeuwijk onder een vergrootglas ligt. 
Op Compuclub Live zagen we de duiven 
vanuit Limburg en Zeeland landinwaarts 
trekken en vaak is het wachten op de 
gekende namen, waaronder de Reeu-
wijkse kanonnen. Vaste lezers van Het 
Spoor, weten dat er een “nieuwe” speler 
in Reeuwijk flink aan de weg timmert. 
Deze weg is in 2021 onverwoestbaar. 
Hoogtepunten volgen elkaar in moor-
dend tempo op en als je denkt dat het 
niet beter kan, win je bijna een 1e Natio-
naal Issoudun tegen ruim 34.000 duiven. 
Evert, Johanna en Evert Jr. moeten 
genoegen nemen met een 2e Nationaal 
en pakken met grote overmacht de Sec-
torwinst in 2 tegen 9.494 duiven. “Het is 
niet meer normaal!” en “Iedere week zijn 
we weer verbaasd wat onze duiven pres-
teren!” zijn de eerste reacties van een 
dolenthousiaste en enigszins beduusde 
Evert van Leeuwen. 

Evert kwam in de jaren ’90 in aanraking 
met duiven. Een klasgenoot had sierdui-
ven en Evert besloot op een dag te gaan 
kijken. Tijdens het rondkijken, zag hij een 
stukje verder allemaal postduiven vlie-
gen. Dit trok direct zijn interesse en hij 
besloot bij de eigenaar, Martin Wijtman, 
te gaan kijken. Hij hoorde allemaal mooie 
verhalen over aankomsten, wedstrijden 
die je kon spelen en prijzen die er te win-
nen waren. Evert fietste naar huis en was 
vastbesloten: Ik wil ook postduiven! 
Het duurde niet lang of Evert had een 
hok van 5 meter in de tuin staan. Duiven 
kwamen er van voetbalvriend Keven 

Blonk en van neven van zijn moeder; 
Roel, Nico en Piet de Wit. Met behulp 
van clubleden Martin Wijtman, Wiebren 
Vreeling en wijlen Piet Schenkels werd 
Evert in 1994 al direct jeugdkampioen 
van Nederland. Een jaar later (1995) had 
hij de 3 beste duiven van Nederland 
en in 1996 liet hij alle grote mannen 
van Zuid-Holland zijn hielen zien door 
Provinciaal Hokkampioen Jonge Duiven 
te worden. Het bleek een begin van een 
indrukwekkende opmars naar de abso-
lute top. 
In 2014 werd er naar Reeuwijk verhuisd. 
Op een klein hokje werd er eerst alleen 
met jonge duiven gespeeld. Later werd 
dit hok uitgebouwd naar een totale 
omvang van 12 meter. Dit biedt onder-
dak voor 20 koppels ouden op totaal 
weduwschap, ruim 100 jonge duiven en 
30 kweekkoppels. Deze 30 kweekop-
pels komen van Henny La Grouw, Dirk 
van Dijck, Willem de Bruijn, Gerard en 
Bas Verkerk, Henri Diks, Johnny Heylen, 
Hans Veraart en Piet Veraart. 
De Sectorwinnares is de donkere kras 
jaarling NL20-1497967 “Sacha”. Eerder 
vloog zij al een 59e NPO Fontenay tegen 
15.396 duiven. Haar vader is bij John 
van Dongen gehaald en luistert naar de 
naam “Johonny Cash”. “Johonny Cash” 
komt uit “Tom” die o.a. een 9e NPO 
Argenton vloog tegen 5187 duiven. 
Moeder van “Johonny Cash” is zus van 
twee 1e NPO winnaars. 
Moeder van “Sacha” is “The Last One”. 
Zoals de naam al doet vermoeden, komt 
zij het laatste eitje van Henny La Grouw 
zijn superkweekster “87 Henny”, die 
moeder is van 1e NPO Tours en een heel 
scala aan top 25 NPO-winnaars. Vader 
van de “The Last One” is topkweker 

“Luigi” bij Piet Veraart. “Luigi” is o.a. 
opa van 1-2-37 NPO en nu dus ook opa 
van Sacha (1e NPO, 1e Sector en 2e 
Nationaal). 

Vorige week werd “Sacha” nog ingekorfd 
voor een midfondvlucht, wat vanwe-
ge het weer een vitessevlucht Duffel 
op zondag werd. De voorbereiding 
op Nationaal Issoudun was niet zoals 
anders. De zondagvlucht was lastiger 
dan gedacht en het duurde even voordat 
de duiven weer naar wens ging trainen. 
Eigenlijk trainden de duiven afgelopen 
week het minst van heel het jaar. De 
trainingsduur was 30 minuten en op het 
einde van de week hooguit 40 minu-
ten. Normaal gesproken is dit ruim een 
uur. De duivinnen trokken wel wat uit 
het zicht, maar het moge duidelijk zijn 
dat Evert niet met een euforisch gevoel 
stond in te korven. Maar wel opnieuw 
een prestatie van wereldformaat. Waar 
gaat dit eindigen?

Patrick Noorman

WINNAAR SECTOR 2 E26 ISSOUDUN: 
COMB. V. LEEUWEN & ZN., REEUWIJK

met 617 deelnemers en 7.124 duiven

Afd. 5 Issoudun Afd. 5 Issoudun 

1. Comb. van Leeuwen & Zn., Reeuwijk. 2. Comb. Burg & Luijken, Rot-
terdam. 3. D. Janssen, Den Haag. 4. Aad van Berkel, Rotterdam. 5. N. de 
Graaf, Limmen. 6,10. R. van Zijl, Poeldijk. 7. J. Rimmelzwaan, Alphen a/d 
Rijn. 8. C. Molenaar, Lekkerkerk. 9. Team Jansen, Ouderkerk a/d IJssel.

met 806 deelnemers en 9.488 duiven

Sector 2 Issoudun Sector 2 Issoudun 


