
Na Limburg en NordRheinland Westfalen gaan we onder de Dortse Kil 

naar de Noord Hollandse Eilanden, meer bepaald Strijen waar een van 

beste Zware Fond Liefhebbers van Nederland woont, A.P. Overwater. 

Welk een genot over zijn duiven ranch te mogen paraderen waar A.P. & Ria 

trouwens óók een Paarden Pension runnen in een geweldige omgeving waar nog 

volop ruimte, 



 

 

lucht en licht aanwezig is goed om de longen vol te zuigen met Gezonde, boerenlucht 

zonder langsrazend verkeer of andere schadelijke uitlaatgassen. 

Zoals onderstaande foto’s  getuigen vaan Volmaakt  Geluk, kleinkinderen die met 

Oma en Opa in de weer zijn zo spelenderwijs leren dat bijv. melk uit koeien komt n 

niet flessen of karton, levenslessen met de paplepel ingegoten krijgen welk en fijne 

jeugd hebben deze kinderen net zoals wij vroeger in mijn geboortedorp Maarland – 

Eijsden altijd buiten konden spelen. 

 

A.P. stuurde mij enkele prachtige foto’s welke ik hier uiteraard in ga passen, waar 

de Dure en Nieuwe Dure De Suizer en Super Lijn net zoals  Inteeltje van de Dure 

maar ook de 753 van de Nieuwe Dure en de 210 van A.P. enz. enz. 

A.P. behoort tot de beste liefhebbers van Nederland, bezie zijn reeks smaakmakende 

overwinningen en Ereplaatsen, dan kom je adem tekort om alles in je op te nemen 

wat een weelde om zulke duiven te hebben en vooral zelf te hebben gefokt & gekweekt 

altijd zorgen dat die uitzonderlijke kwaliteit behouden blijft, continu zorg dragen en 

ogen wijd open want het seizoen is kort, fouten worden genadeloos afgestraft wat A.P. 

precies zo doet bij zijn Collega’s, proberen een half procentje beter te zijn..!! 

Voor ik straks wat meer dan aansprekende resultaten presenteer wil ik toch de twee 

kleinkinderen ten tonele voeren,  volmaakt gelukkig en rijk met twee zulke kereltjes 

die met Opa naar de koeien in het land kijken, eitjes kijken welke Opa al heeft liggen 

waar ze parmantig hun oogjes de kost geven, het boerenland zoals niets veranderd 

met onze kinderjaren in dat kleine dorp in het uiterste Zuiden van Zuid Limburg. 



 

 

 

Is dit geen tafereel waar iedereen week om het hart van wordt een dagje Opa & Oma 

betekent terug naar de roots ook al genieten Oma & Opa nu veel meer van die twee 

bengels die zich hier kunnen uitleven daarom meteen die andere erbij plaatsen waar 

Opa hen de verse eitjes laat zien, zoals gezegd, een fantastische jeugd met meteen een 

zicht hoe de hokken zijn samengesteld bij A.P. 

Onder de vloer ligt een ruimte van ca. 50 cem het is er altijd kraaknet waar we de 

drinkpot zien waar minimaal 2x in de week BIO – EVEN  in wordt gegoten namelijk 

1 cl per liter water, A.P. liet mij zien hoed it gebeurde waar ik het precies zo heb 

overgenomen, van de vakman immers krijgt men de wijste en juiste lessen. 

Al is het maar beperkt maar u krijgt toch een overzicht hoe de nestbakken staan 

opgesteld met de slide door tussen twee afdelingen waar in principe per vlucht de 

Doffers aan de ene en de Duivinnen aan de andere kant en nogmaals ALLE duiven 

gaan in principe naar dezelfde vlucht zowel doffer als duivinnen, extra stress kan er 

zo nooit zijn want of er is rust of bedrijvigheid. 

A.P. wil niet het risico lopen om de balans te verstoren zeker als je zoals hier in Strijen 

je volop ruimte hebt, er worden nooit enkele doffers gepakt van een hok maar waar 

er ook blijven zitten die bijv. een week later mee moeten gaan, dat heeft hij uit en te 

na uitgedokterd om te weten dat het perfect is zoals hij het doet. 

Dat zijn methode rendeert bewijs ik u aan de hand van uitslagen waar we allen van  

DROMEN het bewijs lever ik u meteen netjes af op uw bord genieten is gevraagd: 

Wat dacht u van onderstaande geweldige resultaten…!!  FEOMENAAL 

en zijn systeem is uitgetest op tientallen vluchten gewoon  GENIAAL !! 



 

 

• 1e Nationaal Agen 2014 

• 1e Nationaal Dax 2018 

• Internationale Asduif Barcelona 2015-2018 

In het loodzware seizoen zagen we speciaal zijn jaarlingduiven zien dat ze straks 
gereed zijn om de fakkel over te nemen, in alle ZLU + Internationale vluchten immers 
hebben zij als het ware OLYMPISCH VUUR  ontstoken zoals ook nu nog de Maagden 
dit doen met uitsluitend  de stralen van de Zon als warmtebron. 

We zagen met genoegen in de PiPa-ranking over twee vluchtenA.P. Overwater liefst 
5 duiven…(!!!) bij de eerste 57 als pure blikvangers   vol  aandacht,  bewondering en 
respect van de hele Internationale Zware Fond Liefhebbers in Nederland, Europa en 
Wereldwijd mocht  A.P. Overwater uit Strijen van een overweldigende aandacht 
genieten er zeer hard voor gewerkt en A.P. zal dat blijven doen, zijn plaats aan de TOP  
immers wil hij zeker niet afstaan, integendeel, fier dat hij her present kan tekenen. 

In het loodzware seizoen 2018 hebben de duiven van 
A.P. laten zien tot de sterksten te behoren. A.P. heeft 

naast de 1e Internationale Asduif Barcelona, ook nog: 

10e Beste Zware Fondduif van Nederland met 3 prijzen, ‘De 203’ van 2016 
5e Beste Europese Jaarlingen op Alle Int. vluchten met 2 pr., ‘De 684’ van ’17 

12e Beste Europese Jaarlingen op Alle Int. vluchten met 2 pr., ‘De 683’ van ’17 
17e Beste Europese Jaarlingen op Alle Int. vluchten met 2 pr., ‘De 682’ van ’17 

12e Beste Europese Duivin op Alle Int. vluchten met 3 pr., ‘De 206’ van ‘16 
21e Beste Europese Duivin op Alle Int. vluchten met 3 pr., ‘De 171’ van ’16 
24e Beste Europese Duivin op Alle Int. vluchten met 3 pr., ‘De 182’ van ’16 
25e Beste Europese Duivin op Alle Int. vluchten met 3 pr., ‘De 207’ van ’16 

In 2019 en 2020 ging het met de prestaties gewoon op zijn niveau verder, het was 

gewoon weer zoals we dat van A.P. gewend zijn. 

Graag wil ik hier ook vermelden dat A.P. zowel in 2029 & 2020 de competitie  

“Op de Ieretribuun”  hier gaan in een sportieve strijd zeer goede en TOP Liefhebbers 

de strijd met elkaar aan maar 2x meegedaan won A.P. ook twee keer tereke. 

 

Als goede Opa en Leermeester bereid A.P. zijn twee kleinkinderen, Abel & Flint 

geleidelijk aan voor om straks zijn troon over te nemen maar eerst langzaam de 

tweeling er op voorbereiden, niets forceren maar stapje voor stapje waar zij al 

spelend rondom de boerderij de Gezonde lucht in kunnen ademen zien hoe de 

paarden en boeien in de weilanden kunnen dollen maar tegelijkertijd óók wat los uit 

de pols lessen geven over onze sport, gelukkig de kinderen die dit vaker mee mogen 

beleven, die weten dat MELK  van een koe komt en niet in een fles ‘geboren’  wordt. 

 



 

 

 

 

Deze foto vind ik fantastisch mooi, bekijk de intense aandacht voor de eitjes in de 

hand van Opa, zie die spanning op het gezicht er bijna met zijn neus bovenop om alles 

maar goed te kunnen zien, zeg nou zelf, zulke, deze momenten betekenen gelukkig 

zijn, genieten zoals kinderen zonder Ouders of Grootouders  met  duiven nooit zó, ik 

durf de woorden gebruiken, intens en voor de volle 100% gelukkig kunnen zijn. 

Alleen al voor zulke momenten moet je duiven beginnen te houden zou ik zeggen 

maar we weten dat het op die manier niet werkt. 

Gelukkige Familie en Gelukkige Gezinnen niettemin waar A.P. & Ria maar natuurlijk 

het meest hun Ouders trots maar ook Dankbaar zijn dat zoiets moois uit hun geboren 

zijn, dan ben je de rijkste Mensen van Nederland en de wereld. 

35e ZLU Marathon Kampioen - 3e ZLU Kampioen 
met de 8 eerstgetekenden 

23e Keizer Grote Fond - 21e Super Prestige 
17e ZLU Asduif Kampioen over alle vluchten 2019 

2e Snelste 3 eerstgetekenden Agen Oude Duiven 
18e & 19e Asduif 3 Jaar Marseille 2017 –  2019 



 

 

 
 

Tijdens de vluchten ging het als volgt  bij A. P. 
96 + 107 + 155 + 277  PAU met 13/27 

16 + 331 Agen Jaarlingen 5 /10 
7 + 29 + 331 + 390  Agen Ouden -  Barcelona 628  - 109 + 125 + 128 + 160 + 309 St 

Vincent 
66 + 162 + 163 + 319 Marseille -  183 + 229 + 255+ 260 + 262+ 336  Narbonne 

26 + 32 + 171 + 217 + 399 Perpignan   ZLU 2019 
In 2020 ongelooflijk goed maar buiten de 10e 26 van Rieux Minervois, Barcelona 422, 

62e, 11 van de 22 ga ik niet dat moet u maar aan A.P. zelf vragen maar als ik u verzeker 

dat het weer  TOP  was mag u dit van mij aannemen. 

Beste vrienden we sluiten dit inkijkje op en bij de duivenhokken van een formidabel 

liefhebber af, ik mocht er al  zijn je voelt als het ware de magie van de liefhebber die 

eigenlijk de goede eigenschappen als “kunstenaar”  penseelt op zijn hokken, als je de 

schitterende ogen bekijkt weet je dat als het ware de ‘oude Meesters van weleer’ de 

ogen geschilderd heeft met al die rijke schakeringen, ik heb genoten waar ik hoop dat 

ik iets van dat aparte, magische of noem het zoals u wilt heb aan  de manier hoe ik het 

heb mogen proberen uit te leggen. 

Ria & A.P. Overwater en uw fijne gezin, merci voor uw gastvrijheid blijf gezond let op 

de beide bengels maak voor hen als zij vanuit Zeeland naar u toe komen een echt thuis 

waar ze kunnen ravotten en samen met Opa en Oma  KIND  kunnen zijn..!! 

Beste vrienden, dat was ons aller bezoek aan 3 liefhebbers die allen vanaf het eerste 

uur  alles van mij zeer graag lezen, persoonlijk zeer goed met elkaar overweg kunnen 

respect en waardering over en weer Dát is het kenmerkende van de goede band met 

mijn Lezers waar ook ter wereld, juist dit gegeven dit zicht op de saamhorigheid zijn 




