
Bart Koevoet, de grote overwinnaar van Perpignan.
Wie is Bart Koevoet, voor velen blijft het nog steeds Bartje Koevoet maar zo jong is hij nou ook niet 
meer maar het geeft wel aan dat het een zeer aardige gozer is. Bart woont in Stompwijk samen met 
zijn moeder op hun voormalige tuinbouwbedrijf(dat is gesaneerd). Volop ruimte om beesten te houden 
wat dan ook gebeurt. Schapen op het weiland, karpers in het voormalige bassin, kippen lopen overal 
en natuurlijk duiven. Vanaf 1984 met krijgertjes en een gewonde duif, die zijn vader van de straat 
opraapte, is het begonnen. Hier is het oude blauwe soort mee ontstaan, ook van John Rimmelszwaan 
en natuurlijk de “fietslijn” van Ben van de Meer.(hier in de omgeving een fenomeen).
De 2013-1144486 is een kras duivin die gespeeld werd op nest (4 dagen jongen)in de afstamming 
komt ook nog de Johan Houwerling voor, dus dag fond. Er zijn 5 duiven mee die als volgt komen 
22.06.10. 5e- get. 06.32.30 1e- get., 07.48.55 4e- get., 07.54.00 2e- get. en 09.01.12.3e get. Het hok kan 
dicht want alles is dan thuis. De 486 heeft ook voorgaande jaren op de zlu haar prijs gespeeld. Zoals 
gezegd worden de duiven op nest gespeeld en open hok, dus de hele dag kunnen ze buiten. Gekoppeld 
wordt maart aangehouden en er wordt niet meer gescheiden, wel worden de nesten als het nodig is 
verbroken om op een goede stand te komen om ingekorfd te worden. In het begin gaan ze wekelijks 
mee om kilometers te maken. Hier wordt net als vriend Arthur Jansen niet veel geschrapt, duiven 
moeten het naar hun zin hebben(baasjes ook!) en dan komt het goed. Maar ook hier gaat het toch 
veranderen: om beter te kunnen invliegen worden ze volgend jaar gekoppeld om een ronde jongen 
groot te brengen en dan gescheiden in te vliegen en worden tot het moment van de grote vluchten weer
gekoppeld om op een goede stand ingekorfd te worden. Dit wordt ook ingegeven omdat de roofvogel 
hier met een dikke buik rondvliegt van Bart zijn duiven, gek zou je er van worden en vandaar dat er 
ook op de nok een oplossing is gemaakt die volgens Bart wel werkt. Een houten duif met wat veren.
De verzorging is het niet te moeilijk maken, er wordt volle bak Mariman standaard gevoerd met 
snoepzaad. Voor de grote vluchten meer snoepzaad om het vet te verhogen. Verder grit, roodsteen en 
schoon water. Het medische plaatje is kuren tegen paratyfus en ook daarna enten en natuurlijk 
paramixo. Een geelkuur wordt 10 dagen voor de grote vluchten gegeven en indien nodig ook tijdens 
de grote vluchten.
Het was volgens Bart een sensatie om met vrienden de aankomst in het schemer mee te maken, even 
was er zelf wat stress met het binnen komen maar alles ging gelukkig goed en als je naar bed gaat met 
Nationaal de 3e melding is het toch zuur dat je door neutralisatie niet in de top 10 staat, het was een 
verdiende plaats geweest. Maar we weten allemaal dat een duif zich geen tijdslimieten laat opleggen 
en wij moeten dat wel gewoon accepteren, zo is de sport en dat zijn de regels. Verder vind Bart het 
moeilijk om in de toekomst een keuze te moeten maken voor de NPO of ZLU vluchten want alles 
spelen is te veel van het goede. 
Bart nogmaals van harte gefeliciteerd namen iedereen en zoals je zei het was een sensatie om na de 
melding al die telefoontjes, sms’jes, mailtjes te ontvangen. 
Aad van Bergenhenegouwen 




