
 

Geslaagde kampioenenhuldiging 2009 van de Fondclub 

Noord Holland. 

 
Op zaterdagmiddag 28-11-09 mochten wij weer naar het gezellige plaatsje Westzaan.  

Hier kwamen de fondliefhebbers samen in café-restaurant De Prins. Vorig jaar waren wij 

hier ook, dus de algemene indruk over dit restaurant is goed te noemen. Wederom werd 

er een prima koud en warmbuffet aan ons voorgeschoteld. Muziekaal werd er weer 

uitstekend gespeeld en gezongen door Marcel Kramer. Hij was er vorig jaar ook bij. Een 

echte aanrader voor feesten en partijen. 

 

Martijn de Groot hete om 17.15 uur de circa 100 gasten een hartelijk welkom. Hij 

vertelde ons dat een van de vaste bestuursleden niet aanwezig kon zijn ivm een toch wel 

zwaar ongeval. Ons alle bekende Jos Brugemann heeft een aanvaring gehad met een 

“tram” heb ik mij laten vertellen. Hierbij heeft hij lelijk letsel opgelopen. Maar volgens 

Martijn was Jos gelukkig alweer aan het revalideren en dus aan de beterende hand. Wij 

wensen Jos veel beterschap en hopen dat hij er volgend jaar gewoon weer bij is.  

Verder memoreerde Martijn op een mooi duiven jaar. Hierbij noemde hij onder andere 

Ysbrand Kaptein en Rob Schouten die beide zeer hoog zijn geëindigd op landelijk niveau 

met hun duiven. Maar, ook Jos Pepping die het keizerkampioenschap ochtend en 

middaglossingen voor zich opeisten met onder andere 2 eerste prijzen in de fondclub. 

Maar ook de gebroeders Fanger hadden een super jaar. Hiermee pakte zij het 

keizerkampioenschap eendaagse en juniorenfond. Tevens lieten diverse spelers van de 

FCNH zien dat zij op landelijk ZLU niveau zeer hoog konden eindigen. 

 

Na de eerste borrels en hartige hapjes werden de eerste kampioenen gehuldigd. Martijn 

weer bijgestaan door Ruud Vermaat bij het uitreiken van de diverse prijzen. 

Als eerste kwamen alle 1st prijswinnaars van alle vluchten naar voren. Dit zijn: 

 

Dagfond: 

Joop Rijmers op Ablis,  

Hein Berkhout op Orleans Saran,  

Comb. Paap & Paap op Tours,  

A. Snoek (1, 4 en 5) op Blois,  

Dave van Zon ( 1 en 7) op Bourges, 

Gebr. Fanger (1, 2 en 3) op Chateauroux. 

 

Juniorenfond: 

Chiel de Wit op Peronne, 

H. wouters (1 en 2) op Chimay, 

Comb. Sluijs-Konst op Nanteuil le Hau, 

H. Westerink op Ablis. 

 

 



 
Overnacht middaglossing: 

Jos Pepping op Bordeaux, 

Jos Pepping op st. Vincent de Tyro 

Fré de Boer op Montauban, 

Ab van Zelderen op Tarbes, 

Comb. Vertelman en Zn op Bordeaux. 

 

Overnacht ochtendlossing ZLU: 

Leo Pronk op Bordeaux, 

Comb. Boogaard van Buren op Barcelona, 

Frans Bosma op Tarbes, 

Mike Pereboom op Marseille, 

Nico Volkens op Perpignan. 

 

Helaas waren niet alle eerste prijswinnaar maar ook kampioenen over de diverse 

onderdelen, niet aanwezig. Jammer voor de organisatie die hier toch hun uiterste best 

voor doen om een ieder die dat toe komt in het zonnetje te zetten. 

 

Vervolgens werden de kampioenen eendaagse fond gehuldigd. Dit zijn: 

Onaangewezen: 

1) Henny la Grouw 

2) Dave van Zon 

3) Gebr. Fanger 

4) W. Klaverstijn Jr. 

5) Hein Berkhout 

Aangewezen: 

1) Gebr. Fanger 

2) C. Engert 

3) Chiel de Wit 

4) Comb. J & J Kaman 

5) Ron van Rijn 

 

Om daarna de kampioenen Juniorenfond te huldigen. Als volgt: 

Onaangewezen: 

1) H. Westerink 

2) Gebr. Fanger 

3) Comb. van Ackooij 

4) Comb. J & J Kaman 

5) Gebr. Nauta en Zn 

Aangewezen: 

1) Comb. Sluis-Konst 

2) Comb. Geels 

3) Gebr. Van Meerveld 

4) Comb. van Ackooij 

5) Gebr. Nauta & Zn 



 
 

Na een kleine pauze konden de kampioenen van de Middaglossingen gehuldigd worden.  

Onaangewezen: 

1) Jos Pepping 

2) Rob Schouten 

3) Wim Klaverstijn SR 

4) Leo Pronk 

5) Kees droog 

Aangewezen: 

1) Cor Schermer 

2) Jos Pepping 

3) J. Luitjes 

4) Henk van de Roest 

5) Wim Hoogendoorn. 

 

Hé, hé, zal Martijn wel gedacht hebben, nu eerst maar even wat eten. Het buffet werdt 

voor een ieder rond 19.00 uur geopend en we lieten het ons best smaken. 

Hierna moesten Martijn en Ruud nog even verder met het huldigen van onder andere de 

Ochtendlossing kampioenen. Dit zijn: 

Onaangewezen: 

1) John Hardebol 

2) Dirk (O) Pals 

3) Ysbr. Kaptein 

4) Peter de Haan 

5) Gebr. Jacobs 

Aangewezen: 

1) Dirk (O) Pals 

2) Ysbr. Kaptein 

3) Rob Schouten 

4) Jos Pepping 

5) Gebr. Jacobs 

 

Vervolgens kwamen ook nog even de kampioensduiven langs. 

De dagfond was voor C, G Roelofsen met zijn 07-1655554. 

De juniorenfond was voor Comb. J & J Kaman met hun 09-5903674. 

Middaglossing overnachtfond was voor Jos Pepping met zijn 06-2075347. 

Ochtendlossingen overnachtfond was voor Rob Schouten met zijn 07-1677213. 

 

Voor degene die denkt dat we er al zijn die heeft het mis want er werden ook nog diverse 

attractieprijzen op de diverse onderdelen uitgereikt. Dit waren Laptop’s, LCD’s en DVD 

spelers. Teveel om op te noemen. Vervolgens werden nog enkele medewerkers bedankt 

voor hun werk wat zij doen tijdens het seizoen. Hierbij werd Frits van Duin met zijn 

vrouw extra verrast door een gulle schenking van zowel Rob Schouten als Jan Roelofs. 

Jan nam het woord en gaf aan dat Rob uit zijn betere zo niet zijn beste duiven en Jan uit 

zijn “Montar” lijn, volgens mij (of ik heb het niet helemaal goed begrepen) allebei een 



 
koppel jonge duiven beschikbaar stelden aan Frits en zijn vrouw ivm het vele werk wat 

zij tijdens alle vluchten maar vooral tijdens de ZLU vluchten voor de fondclub doen. Ik 

kan niet anders zeggen dan dat dit een heel mooi gebaar is naar mensen toe die veel voor 

hun geliefde hobby over hebben. KLASSE. 

 

Vervolgens huldigde Martijn de winnaar van de wisselbeker voor de FONDCUB Noord-

Holland. Die dit jaar gewonnen werd door Cor Schermer. 

 

En dan krijgen we nu de TOP 3 van de keizerkampioenen. Let wel op, dit gaat over het 

totaal behaalde aantal punten zowel onaangewezen als aangewezen. 

Voor de dagfond en Junioren fond zijn dit: 

1) Gebr. Fanger 

2) Comb. J & J Kaman 

3) Chiel de Wit 

Voor de ochtend en middag lossingen zijn dit: 

1) Jos Pepping 

2) Dirk (O) Pals 

3) Rob Schouten. 

 

Volgend jaar bestaan we 60 jaar. Martijn heeft al door laten schemeren dat dit voor ons 

allen een speciaal jaar gaat worden. Met veel extra prijzen. Dit wordt dan mogelijk 

gemaakt door diverse sponsoren. Waarvoor onze dank. 

 

Martijn dankten een ieder voor haar of zijn aanwezigheid en sloot rond 21.00 uur de 

feestelijke middag/avond af. 

 

Zelf wil ik er dit nog aan toevoegen: Ieder jaar staat een select groepje mensen van alles 

en nog wat te doen voor onze duivensport. De meeste mensen hebben geen idee wat deze 

mensen allemaal voor onze sport doen. Ik heb het dan over alle inkorfcentra’s U weet wel 

de mannen en vrouwen die onze duiven liefdevol inkorven, rekenaars, meldposten, 

barmensen, penningmeesters, secretarissen, voorzitters, mandentillers, schoonmakers, 

sponsors enz. Maar ook mensen zoals Martijn, Rob, Cees, Ruud, Henny, Jos B. en Jos 

van Schaik die (met medewerking van hun vrouw) veel, heel veel werk verrichten voor 

onze fondclub, mogen wij wel eens bedanken voor wat zij allemaal voor ons doen. Dit 

laatste wordt nog als eens vergeten en als gewoon beschouwd. Maar zo gewoon is dat 

allemaal niet. Dames en heren bedankt dat jullie dit allemaal voor ons willen doen. Laten 

we hopen dat we dit werk samen nog vele jaren kunnen blijven doen.  

 

Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Als dat wel zo is dat komt dat waarschijnlijk door 

dat lekkere biertje. Ach, ik ben ook maar een mens.Zelf kom ik volgend jaar in een zeer 

drukke nieuwe baan terecht maar ik zal er alles aan doen om de middag en ochtend 

lossingen te blijven promoten via een verslag in het NPO-fondkrant blad en op 

Toppigeons.  

Tot ziens in 2010, 

John Laan FCNH. 


