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Jan Jaap Bolier, Scherpenisse, Hokkampioen Natoer in Afdeling 
Zeeland ‘96 en Generaal Hok- en Duifkampioen Samenspel 6. 
 
Deze keer naar het eiland Tholen voor een bezoek aan Jan Jaap Bolier te Scherpenisse. 
Jan Jaap is zeker geen onbekende in de duivensport.  Zijn bekende “Witte Tornado” zorgde in 
2002 mede voor deze bekendheid door het winnen van de Asduiftitel overnachtfond in 
Afdeling Zeeland. De “Witte Tornado” met ring van ’95 maar geboren in 1996 is een 
prachtige, nagenoeg geheel witte doffer met rood als basiskleur. Hij verblijft nog steeds op het 
hok en zijn bloed stroomt door heel wat duiven van de afdeling overnachtfond van deze 
kolonie. Maar toch gaat de voorkeur van Jan Jaap vooral uit naar de Midfond en Dagfond 
vluchten. Alvorens hierover wat meer te vertellen wil ik eerst de 29-jarige liefhebber nog wat 
nader aan u voorstellen. 
Jan Jaap is in 1990 als 10-jarige jongen lid geworden van de “Reisduif”’ te Scherpenisse. 
Dat is zo gekomen omdat Jan Jaap zoals het bij velen is gegaan, op die leeftijd wat sierduiven 
en tortelduiven had. Toen er een verdwaalde postduif tussen kwam te zitten was dat eigenlijk 
de start van zijn postduiven carrière. Zijn ouders vonden het prima en vader Bolier is ook 
steeds nauw bij de sport  van zijn zoon betrokken gebleven. De kleine Jan Jaap kreeg van 
deze en gene uit de buurt zijn eerste duiven. Dat Jan Jaap de juiste feeling had om met de 
duiven te spelen en ze te verzorgen blijkt wel uit het feit dat hij in 1992 reeds 3e 
Vitessekampioen van de Afd. Zeeland Zaterdagvliegers werd.  Dat hij in 1994 bv. de 
sponsorprijs op Orleans won met een 2e provinciaal. Dat hij in 1997 het Afdelingsconcours uit 
Chateauroux won tegen bijna 6700 duiven. Dat hij vanaf 1999 tot heden reeds 6 x Generaal 
kampioen is geworden in  Samenspel 6.  Dat in 2004, 2006 en 2007 ook het 
Hokkampioenschap Natoer in de Afdeling werd behaald en in 2006, 4e en in 2007 2e Generaal 
Hok Afd. Zld. Resultaten die ook de steeds stijgende prestatie curve laten zien. 
Vanaf 1999 speelt Jan Jaap op de huidige zolderhokken. Met de inmiddels opgedane ervaring 
heeft hij een eigen stam opgebouwd. Hij deed dat met de soort van A. Schaerlaeckens via 
Rene vd Zande, van Alwin Petrie en van Piet vd Merwe en Roger Herman, Axel. 
Recentelijk zijn nog wat duiven gekocht bij Hennie la Grouw, Amsterdam. 
Volledigheidshalve vermeld ik nog  dat voor de overnachtfond het soort van Cees Hoek en 
van Cas vd Graaff de basis vormen. 
Het hokbestand bestaat uit 15 koppels programmaduiven, 10 koppels voor de overnachtfond. 
In totaal 20 kweekkoppels en wat reserveduiven. Het jonge duiven programma wordt met 
ongeveer 50 jongen gespeeld.  
Het systeem dat Jan Jaap met de programmaduiven toepast is het dubbele weduwschap, 
waarbij dus beide partners gespeeld worden. De duiven worden de laatste week van december 
gekoppeld. De jongen blijven tot een leeftijd van 20 dagen bij het koppel en gaan dan met de 
duivin naar het jonge duivenhok. Deze vliegduivinnen blijven tussen de jonge duiven en 
worden ook vanaf dit hok mee verduisterd met de jongen en trainen mee met de jongen.  De 
doffers blijven in hun bak. Voor het seizoen worden deze duiven niet meer gekoppeld. Net 
voor de vluchten beginnen worden ze enkele malen opgeleerd. Bij het inkorven komen doffer 
en duivin niet samen maar na de vlucht blijven ze vrij lang bij elkaar. De duiven vliegen 
wekelijks het programma van Midfond en Dagfond en  de Natoer. Met dien verstande dat 
voor de langste Dagfondvluchten selectief wordt ingekorfd. 
In 2009 zijn de duiven t/m de laatste vlucht, half september, op weduwschap gespeeld. 
Jan Jaap bekijkt dat per seizoen. Als de motivatie wegzakt worden de duiven op de natoer op 
nest gespeeld. De duiven worden vanaf 3e week van Juli bijgelicht tot einde seizoen. 



De voeding bestaat uit een lichte basismengeling met wat gerst. Naarmate de vluchten 
zwaarder worden wordt het voer wat zwaarder en meer vetrijk gemaakt. De hoeveelheid 
wordt op het gevoel gegeven. Naast wat pinda’s wordt ook gewerkt met tarwekiemolie en 
biergist over het voer. De duiven trainen 1 x per dag. Zonodig worden naar het einde van het 
seizoen toe met name de duivinnen 2 x per dag verplicht getraind. 
Het systeem bij de jonge duiven is grotendeels hetzelfde schema nadat ze vanaf de 2e of 3e 
jonge duivenvlucht gescheiden zitten.  
Medisch gebruikt Jan Jaap geen zgn. vast begeleidingsschema maar grijpt in als dat nodig is. 
Wel wordt preventief gewerkt met ui en knoflook. 
De reden van deze reportage is dus het winnen van het Hokkampioenschap Natoer in 
Afdeling Zeeland en het winnen  van het Generaal Hok- en Duifkampioenschap in  
Samenspel 6. 
Daarnaast won Jan Jaap nog de volgende kampioenschappen; 
Afdeling Zeeland; Generaal Hok 7e  
Samenspel 6; Hok vitesse oude 4e,  Hok midfond oude 1e , Hok dagfond 1e, Hok midfond 
jong 6e , Hok natoer 1e , Generaal Hok onaangewezen 1e en aangewezen 1e. Hok Generaal 
totaal dus ook 1e .  
Bij de Asduiven in Samenspel 6 speelt Jan Jaap er op de Midfond oude 5 bij de eerste 10 te 
beginnen met 2e en 3e , op de Dagfond 5, 7 en 8, op de Midfond jonge 5 en 6 ,  
op de Natoer 1, 2, 5, 6, 7 en 8 en Generale Asduif  1 , 2,  3, 4, 6, 7, en 10. 
De Generale Asduif van Samenspel 6 is een zeer goede kras duivin de NL04-2137761 Ze won 
de titel met haar 13 beste prijzen met 10626 punten. Deze duivin is een van de beste duiven 
van Jan Jaap, ze won in 2006 ook de titel 1e Generale Asduif in het Samenspel en in 2007 was 
ze 2e in deze categorie. In de Afdeling  was dat toen goed voor resp. 5e en 3e Generale Asduif. 
De punten voor de titel Hokkampioen Natoer Afdeling Zeeland ’96  worden gehaald uit de 
uitslagen van de Samenspelen 
Jan Jaap won dit kampioenschap met de volgende uitslagen in het Samenspel 6. 
 
08-08 Pommeroeul 1029 d. 1,3,4,5,6,7,10,12,19,25,28,30,31 enz. (26/33) 
15-08 Arras 1191 d. 2,7,11,27,28,71,80 enz. (29/60) 
22-08 Peronne 883  d. 1,2,3,4,5,6,8,9,11,15,16,17,18 enz. (31/40) 
29-08 Morlincourt 957  d. 4,5,9,10,11,12,13,16,17,21,22,23,24 enz (43/60 
05-09 Breuil le Vert 604  d. 7,9,22,25,28,35,36 enz. (30/40) 
12-09 Pommeroeul 561  d. 5,7,8,18,19,20,27,29,30,32 enz. (24/40) 
   
Ook in de overige categorieën speelde Jan Jaap zeer sterk, anders wordt je niet 7e Generaal 
kampioen in de Afdeling Zeeland. Hierbij nog een greep uit de uitslagen 2009 in Samenspel 6 
 
30-05 Argenton 575 d. 4,6,7,12,31,35,42,45,47 enz. (18/28) 
07-06 Orleans 589 d. 1,2,5,10,14,20,31,40,53,54,58 enz. (24/39) 
13-06 La Souterraine 458 d. 1,3,7,8,10,14,18,29,30 enz. (14/18) 
20-06 Blois 566 d. 2,4,6,7,9,11,20,32,33,36,37,41 enz. (24/37) 
18-07 Chateauroux 378 d. 1,4,5,6,9,12,25,26,27,30,33 enz. (15/24) 
25-07 Sezanne 444 d. 1,5,6,7,12,17,18,24,25,26,27 enz. (16/23) 
 
Opvallend is ook dat verschillende liefhebbers uit de regio zeer goed presteren met duiven 
van Jan Jaap. Rest mij te besluiten met een dik proficiat en veel succes verder in de sport en 
ook met het werk in het Afdelingsbestuur. 
 
Marcel Buijsse 


