Niek Genevasen: kampioen door de jaren heen
Voor de eerste reportage op degrenspost.nl gingen we op bezoek bij Niek Genevasen en zijn vrouw
Riek. Niek is in 1936 geboren in Budel. Hij was het zevende kind in een gezin met tien kinderen. In
1961 trouwde hij met Riek. Zij betrokken een huis aan de St. Lambertusstraat in Budel-Schoot, waar
ook het PPT kantoor gevestigd was. Hier wonen ze nog steeds.
Niek en Riek kregen een zoon en een dochter en
twee kleinkinderen. Absoluut dieptepunt in hun
leven is het overlijden van dochter Sharon. De
jonge dierenarts en liefhebster van Arabische
paarden kwam in 2003 bij een auto-ongeval om
het leven.
Tijdens zijn werkzame leven was Niek in dienst bij
de PTT, eerst als vervanger van
kantoorbeheerders bij ziekte of vakantie en later
als zelfstanding kantoorbeheerder in Someren.
Gedurende 24 jaar was hij lid van de
Gemeenteraad in Budel en hij is nog steeds bij de
politiek betrokken.

Op achtjarige leeftijd kwamen de eerste duiven. Ze
verhuisden vanaf de kerktoren naar een kippenhok
op het erf van zijn ouders. Niemand in de familie
had duiven, maar in de buurt waren er volop.
Enkele jaren later werd Niek jeugdlid van De Grenspost in Budel. Hij werd programmaspeler. Door het
gebrek aan discipline bleven goede resultaten uit en was hij al blij als de duiven terugkwamen.
Militaire dienst volgde en de duiven hadden vrij spel rond de boerderij.
In 1961, kort na zijn huwelijk, Niek was toen 25 jaar, werd de duivensport serieus aangepakt. Niek
toog met zijn bromfiets naar Reusel en ging bij Jos van Limpt – de Klak op bezoek om jonge duiven te
halen. Vanaf toen ging het zeer goed en behoorde hij elk jaar op de vitesse, midfond en daagse fond
tot te kampioenen in groot verband, waarvan naast Budel ook Weert, Asten, Someren, Heeze, Leende
en Maarheeze deel uitmaakten.

Van Jos de Klak kwam het beste van het beste. Hij belde zelf op als hij iets bijzonders voor Niek had.
‘Ze kostten wat, maar daar kreeg je ook wat voor.’ Wanneer deze Klakken in groot verband op de
vitesse en midfond niet meer in de eerste vijftig op uitslag kwamen, werden ze op de daagse fond
gespeeld. En dat ging fantastisch. Er was veel belangstelling voor deze duiven en regelmatig gingen
er eieren of duiven naar Duitsland en Engeland.
De beste duif in die tijd was de 79 van ’71. Als driejarige had hij al negen eerste prijzen in groot
verband gevlogen. Helaas haalde hij de 10e keer niet in verband met veldvergiftiging. Het was zuivere
klak. Zijn zoon, de 02, meldde zich geregeld voor zijn vader en soms kwamen ze gelijktijdig aan. Hun
dochters vlogen geweldig op de natoer. De nakweek presteerde ook op andere hokken uitstekend.
In 1985 werd het vizier gericht op de fond, zowel op de dag- als op de overnachtvluchten. Dochter
Sharon reed paard en pa moest met vrachtwagen mee naar de concoursen en hij werd bestuurslid
van de rijvereniging. Ook dat kostte tijd.
Voor de meerdaagse fond werd aangeklopt bij Frans van Wel in Deurne en bij Lei van den Eijnde
in Someren-Eind. Zo kwamen er jonge duiven uit de Tarbes doffer van Lei, de 93-4086228 (1 nat. en
internat. Tarbes in ’96) en van zijn Bolleke 94-9426159, een
kleindochter uit het stamkoppel van Wim Bax. In ‘99 vloog zij
op Barcelona de 1e in de Zuiderkempen (ZK), de 11e
nationaal en 13e internationaal, tegen ruim 28.000 duiven. De
basis voor het grotere werk was aanwezig.
Niek: ‘Fond is anders dan het kleinere werk. Fond is heel veel
geduld hebben en er heel zuinig mee omgaan.’ Niek ging heel
gericht te werk en was altijd op zoek naar het beste dat er
was; duiven uit zeer goed presterende bloedlijnen, met een
geweldige drang naar huis. Zo’n fondduiven weten ook op
korte afstanden de snelste weg naar huis te vinden. Een
voorbeeld: Chimay 2014. 160 km., dus een echte
vitessevlucht. Tegen 246 duiven: 1,9,14,18,21, 26, 28, 35, 39, 45,46 (11/19).
Jonge duiven uit kruisingen van Van Wel x Van den Eijnde vlogen kopprijzen op de ZK en
nationaal. Ook op de ZLU vluchten kwamen ze prima. Met name de 02-4069904 en 01-4125949/01
waren toppers.
Doordat steeds Van Wel x Van den Eijnde werd gekruist en vervolgens de kinderen aan de ouders
werden gekoppeld, moest er op een gegeven moment vers bloed bijkomen om op niveau te blijven

presteren. De in verwantschap gekweekte duiven waren echter ideaal om mee te kruisen. Voor
bloedverversing ging Nic naar Toon van Loon in Swalmen. Toon had al enkele keren de nationale titel
op de meerdaagse fond behaald. Niek haalde er twee jonge duiven: de 03-1472134 en de en de 031472135. Deze duiven kwamen uit het beste van wat Toon op de hokken had zitten. Ook Joop van
Deurzen uit Roermond was zeer succesvol met duiven uit hetzelfde koppel. Ook werden zes duiven bij
Wim Bax uit Budel-Schoot gehaald en ook hier uit het beste van het beste, waaronder een broer en
een zus van De Stef. De Van Loon en Bax duiven werden gekoppeld aan de zwaar ingeteelde eigen
duiven. De resultaten waren van meet af aan verbluffend.
Een bijzonder koppel werd gevormd door de 986142036 x zijn zus 02-0250192. Hun ouders zijn
de 95-4173599 (Schouteren soort) en de 924026881 (eigen soort met Klakkenbloed x
Schouteren via Peer Bax). De jongen hieruit zijn
met succes gekruist met duiven van Van den
Eijnde, Bax, Van Wel, en Van Loon.
Niek hecht bijzonder veel waarde aan de vorm
van de vleugel en aan een uitstekende ventilatie
van de laatste pennen. Alle duiven van Niek hebben dit. Zie de foto’s van zijn Blauwe 02-4165002 en
van zijn zoon de Kras 11-4101773. Beide duiven hebben in het nationaal inkorfcentrum (NIC) Budel
meerdere eerste prijzen gewonnen en ze vlogen ook nationaal vroege prijzen. Niek heeft vijf
kweekkoppels.
Het favoriete spel is het traditionele weduwschap met doffers.
In zijn vlieghok tref je tien oude doffers (waarvan er zeven een
eerste prijs vlogen in het NIC), tien tweejarige en tien jaarling
doffers aan. Daarnaast wordt met vier duivinnen op nest
gespeeld.
Als voorbereiding op de overnachtvluchten krijgen de duiven
enkele vitesse- en midfondvluchten en gaan ze allemaal mee
naar de eerste daagse fondvlucht. De jaarlingen vliegen drie a
vier daagse fondvluchten en gaan vervolgens naar Bergerac.
De oude en tweejarige duiven worden twee of drie keer op de
middaglossingen gespeeld. De selectie is eenvoudig: dat doet
de mand. Naast het weduwschapsspel met doffers worden

vier duivinnen op nest gespeeld. Niek overweegt om in de toekomst zijn jaarling doffers te koppelen
aan oude duivinnen en deze koppels op nest te gaan spelen.
Voor eigen gebruik worden ca. veertig jonge duiven gekweekt. Dit is voldoende om het peil van de
kolonie op niveau te houden. Vroeger werd er pas eind maart gekoppeld; nu is dat half februari.
Voordeel hiervan is dat de jonge duiven mee kunnen op de eerste toer en de nodige ervaring kunnen
opdoen. Ze worden 5 a 6 keer opgeleerd tot ca. 30 km. Lossing geschiedt vanaf de eerste keer een
voor een. Zodra een duif uit het zicht verdwenen is, wordt de volgende los gelaten.
Een bijzonderheidje is de staatlamp voor het duivenhok. ’s Nachts is er zoveel licht dat de duiven
kunnen gaan drinken als ze dorst krijgen.
Niek is altijd een kleine melker geweest en hij heeft zich ook in goede jaren noot laten verleiden om
meer duiven te gaan houden. Dit is ten goede gekomen aan de sterkte van het hok, met zeven van de
tien oude doffers die in het nationaal inkorfcentrum een of meer eerste prijzen vlogen. We gaan zeker
nog meer van Niek met zijn sterke fondkolonie horen. Succes!
Enkele uitslagen van 2013 en 2014.
2013
(ZK is Fondclub De Zuiderkempen. Dit samenspel omvat heel Oost-Brabant.
CCE is Concourscommissie Eindhoven. Dit samenspel omvat de gemeenten Cranendonck,
Eindhoven, Geldrop, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard en Veldhoven.)
Tarbes
CCE 403 duiven: 3, 10 (2/5)
ZK 2.352 duiven: 47, 77 (2/5)
Nationaal 8.710 duiven: 231, 402 (2/5)
Cahors
CCE 488 duiven: 5, 46, 118 (3/8)
ZK 3.059 duiven: 33, 307, 691 (3/8)
Nationaal 10.624 duiven: 87, 1088, 2578 (3/8)
Bordeaux
CCE 568 duiven: 6, 11, 25, 44, 50 (5/7)
ZK 3.529 duiven: 22, 73, 172, 265, 315 (5/7)
Nationaal 13.516 duiven: 116, 353, 852, 1219, 1408 (5/7)

Kampioenschappen marathon CCE:
4e aangewezen 2
4e aangewezen 4
7e onaangewezen
2014
St. Vincent
CCE 462 duiven: 2, 3, 14, 102 (4/5)
ZK 2.711 duiven: 3, 13, 106, 609 (4/5)
Nationaal 9.757 duiven: 13,49, 408 (3/5)
Dax
CCE 323 duiven: 19, 20, 22 (3/4)
ZK 1.861 duiven: 122, 132, 149 (3/4)
Nationaal 8.398 duiven: 356, 395, 458 (3/4)
Bordeaux
CCE 521 duiven: 21, 33, 44, 46 (4/5)
ZK 3.402 duiven: 147, 231, 290, 304 (4/5)
Nationaal 12.191 duiven: 604, 948, 1189, 1243 (4/5)
Kampioenschappen marathon CCE:
1e aangewezen 2
1e aangewezen 4
3e onaangewezen
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