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Nerveus stapt Ton de Vries menig 
zomerse zaterdagmiddag rond in 
zijn eigen achtertuin, wachtend 
op de terugkeer van zijn duiven. 
De oud-wethouder van de ge-
meente Dalfsen is voorzitter van 
de Postduivenvereniging Nieuw-
leusen en gepassioneerd duiven-
houder. ‘Als je eenmaal verslaafd 
bent aan de duivensport, kom je 
er ook niet meer af.’

28 Leden telt de vereniging die 
De Vries in 1979 samen met Lies 
Kouwen en Klaas van den Berg ei-
genhandig oprichtte. ‘De duiven-
houders uit Nieuwleusen waren 
verspreid over de verenigingen 
in Dalfsen, Ommen en Meppel. 
We hebben de koppen bij elkaar 
gestoken en een eigen club op-
gericht. Aanvankelijk hadden we 
dertien leden, rond 1992 hadden 
we er 36, maar nu zitten we rede-
lijk stabiel op 28. Gelukkig zitten 
daar ook veel jonge duivenhou-
ders bij.’ De club zetelde aanvan-
kelijk in het gebouw van de IJsver-
eniging bij de ijsbaan, maar kreeg 
al gauw de mogelijkheid om het 

clubhuis van SV Nieuwleusen 
aan de Backxlaan te betrekken, 
toen de voetballers aan de andere 
kant van het sportpark een nieuw 
onderkomen bouwden. ‘Daar zit-
ten we nu nog steeds. Dat was een 
gouden greep, want de oude ijze-
ren wasbakken hebben we nog 
duur kunnen verkopen.’

Zomers bestaan
De vereniging leidt een zo-

mers bestaan, want van april tot 
en met september staan voor de 
leden veel weekenden in het te-
ken van de duivenvluchten. ‘Voor 
een lange vlucht, bijvoorbeeld 
over zeshonderd kilometer van-
uit midden-Frankrijk worden de 
duiven al op donderdagavond 
opgehaald. Dat gebeurt met een 
speciale truck die langs meerde-
re plaatsen rijdt.’ De Vries en de 
zijnen hebben hun vogels dan al 
geregistreerd. Hij haalt een zwart 
apparaat tevoorschijn. ‘Dit is een 
datalogger. Hiermee kun je na af-
loop alle vluchtgegevens uit de 
chipring aan de poot van de duif 
halen.’

Als de weersomstandigheden 

goed genoeg zijn gaat de vlucht 
op zaterdagochtend van start en 
op het moment dat de korven 
opengaan, openbaart zich keer 
op keer één van Moeder Natuur’s 
meest bijzondere fenomenen. 
Hoe lang of kort de vlucht ook is, 
in een rechte streep vliegen de 
duiven naar huis, met gemiddel-
de snelheden van rond de tachtig 
kilometer per uur. ‘De duif is het 
enige dier met een ingebouwde 
TomTom, zeg ik altijd. We weten 
nog steeds niet hoe het precies 
werkt, maar vermoedelijk vliegen 
ze op aardmagnetisme en ook de 
stand van de zon heeft er waar-
schijnlijk mee te maken. Duiven 
zijn gewoon heel slimme dieren. 
Ze hebben nog net geen horloge 
om, maar ze hebben ook een heel 
goed besef van tijd. Daarnaast 
herkennen ze onderweg bepaal-
de punten.’

Wanneer De Vries wandelend 
in zijn tuin op zaterdagmiddag 
opwacht, is het vaak ‘De Schicht’ 
die het eerst zijn thuis weerge-
vonden heeft. ‘Dat is mijn topfa-
voriet, die herken ik uit duizen-
den. Je kunt het bijna niet afkij-
ken, zo snel als hij zijn hok weer 
in vliegt.’ De gegevens worden 
uitgelezen, gaan de computer 
in en ’s avonds rolt de uitslag de 
emailbox binnen. ‘Een paar we-
ken geleden was ik eerste van het 
rayon, maar twee jaar geleden 
was mijn duif tijdens een lange 

vlucht een keer eerste van alle 
noordelijke provincies. Daarvoor 
werd ik speciaal gehuldigd met 
het Wilhelmus en allerlei toeters 
en bellen. Dat was erg leuk om 
mee te maken.’

Gezondheid
Met alleen de wedstrijd is het 

echter niet gedaan, want een 
echte duivenhouder is ook de 
rest van de week druk bezig met 
zijn vogels. ‘De duif die het bes-
te voorbereid is en de beste ge-
zondheid heeft, maakt de groot-
ste kans om te winnen. Je moet 
ze trainen, door ervoor te zorgen 
dat ze bijvoorbeeld een uur lang 
in de lucht blijven. Daarnaast is 
het voer erg belangrijk. Voor een 
lange vlucht moeten ze met olie-
houdende zaden reserves opbou-
wen, maar bij sprintafstanden 
tot honderd kilometer hebben ze 
‘snelle suikers’ nodig, dus geef ik 
ze veel maïs.’ Toch is het ook een 
andere natuurkracht die de dui-
ven over honderden kilometers 
de weg naar huis wijst: liefde. ‘Je 
kunt bijvoorbeeld ‘op weduw-
schap spelen’. Dan zet je een dof-
fer en een duivin de dag voor ver-
trek bij elkaar en bij het inkorven 
haal je ze weer uit elkaar. Als dan 
de vlucht begint, denkt het man-
netje dat hij weer naar het vrouw-
tje mag en andersom. Dat is een 
motivatie om extra snel naar huis 
te vliegen.’

�Vogels met TomTom zijn passie voor het leven

‘Verslaafd aan duivensport’
Gepassioneerd duivenhouder Ton de Vries.   Erwin Dijk ©

NIEUWLEUSEN – Het Vechtdal kent een rijk verenigings-
leven. Wat bijvoorbeeld de voetballers, volleyballers en 
handballers doen is alom bekend, maar hoe zit het eigen-
lijk met de kleine verenigingen? De Meppeler Courant legt 
er deze zomer een paar onder de loep. Vandaag de Post-
duivenhoudersvereniging Nieuwleusen.

DALFSEN – De gemeente Dalfsen 
doet van 17 tot en met 25 septem-
ber mee aan de dertiende editie 
van de Nationale Sportweek. ‘De 
zomer had en heeft op het ge-
bied van sport ontzettend veel te 
bieden,’ zegt wethouder Maurits 
von Martels. ‘Van het EK Voetbal 
in Frankrijk tot de Olympische 
Spelen in Rio. Bij de start van het 
nieuwe sportseizoen is het tijd 
om weer zelf in actie te komen.’

Met als thema ‘Dalfsen viert de 
sport!’ worden er tijdens de Nati-
onale Sportweek in de gemeente 
Dalfsen allerlei activiteiten ge-
organiseerd door verschillende 
aanbieders. Voor zowel jong als 
oud is er een ruim aanbod. Wie 
wil weten hoe hij of zij er fysiek 
voorstaat, kan tijdens de kick-off  
op 17 september bijvoorbeeld 
meedoen aan een fi theidscheck 
bij en door de fysiopraktijken. 

Verder zijn er verschillende 
sporttoernooien voor de basis-
schooljeugd, is er ‘opa/oma en 
kleinkind-gym’, een sportieve fo-
towedstrijd en kunnen mensen 
met een (licht) verstandelijke be-
perking aangepast sporten. Ook 
is er basketbal voor volwassenen 
en zijn er sportclinics voor jonge-
ren. 

Een bijzondere activiteit is de 
verkoop van ingezamelde sport-

kleding en -schoeisel in de ker-
nen Dalfsen, Lemelerveld en 
Nieuwleusen. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan het 
Jeugdsportfonds Dalfsen. Tussen 
3 september en 16 september kan 
sportkleding en -schoeisel inge-
leverd worden in de verschillen-
de kernen. Meer informatie hier-
over staat op de site en daar is ook 
het complete programma te vin-
den: www.dalfsen.nl/sportweek.

Dalfsen viert Nationale Sportweek

NIEUWLEUSEN 

Koe zit vast in 
mestkelder
Bij een boerderij aan De 
Stouwe tussen Nieuwleusen 
en Oudleusen kwam maan-
dagmiddag een koe in de 
mestkelder terecht. De brand-
weer moest in actie komen en 
werkte met man en macht om 
het dier eruit te krijgen. Dat 
lukte en na een fl inke schoon-
maakbeurt kon de koe weer 
op stal gezet worden. 

HOONHORST  /  DALFSEN

Fotografen 
exposeren in 
Boerhoes
Het trio Gerrit Houtschild, 
Doede de Jong en Adriaan 
Holsappel exposeert tot en 
met 1 september met diverse 
foto’s in twee bijgebouwen 
van B&B theetuin ‘Boerhoes’ 
aan Koepelallee 8 in Hoon-
horst. De foto-expositie is een 
greep uit het werk van de drie 
fotografen en laat fraaie plaat-
jes uit Dalfsen en omgeving 
zien. 
Gerrit Houtschild woont in 
Dalfsen en is professioneel 
fotograaf. Doede de Jong, 
woonachtig in midden Dren-
the, werkt als sluiswachter in 
Dalfsen bij de Vechterweerd 
en fotografeert al jaren in de 
omgeving van de sluis. Adri-
aan Holsappel woont in Dalf-
sen en is van huis uit grafi sch 
vormgever en is actief als 
visual artist in het Vechtdal. 
Ook hij toont divers werk uit 
de regio. 

NIEUWLEUSEN

Tennistoernooi 
voor senioren
Tennisvereniging Nieuwleu-
sen houdt van 22 tot en met 
27 augustus voor de zestiende 
keer het GAP 55+ Tennistoer-
nooi. 
Dit toernooi is bedoeld voor 
spelers en speelsters van 55 
jaar en ouder. Ook is er een 
categorie 65+. Er wordt voor 
55+ gespeeld in de sterktes 
5, 6, 7 en 8 voor zowel enkel 
als dubbel. De categorie 65+ 
speelt alleen HD, DD en GD 
in de sterktes 6,7 en 8. 
Na de vorige editie in 2015 
met een recordaantal van 127 
deelnemers, verwacht de or-
ganisatie onder leiding van 
Gerda Mulder dit jaar een iets 
kleiner deelnemersveld. In-
middels gaven zich 75 spelers 
en speelsters op, maar naar 
verwachting zal dit tot aan de 
sluiting van de inschrijving op 
11 augustus oplopen tot onge-
veer 100. Deelnemers komen 
uit de regio, maar ook uit on-
der meer Noord-Holland en 
Drenthe. 
Zoals elk jaar is er gelegen-
heid tot kamperen op de ten-
nisaccommodatie.

 �  Opgeven kan via 
gerdamulder27@xs4all.nl
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