
Laban werd in november gekozen tot voorzit-
ter, nadat Peter Provoost uit Hulst had aange-
geven zich niet meer herkiesbaar te stellen. De 
Tholenaar had tien jaar geleden juist de voorzit-
tershamer naast zich neergelegd, maar het lot 
van de vereniging gaat hem blijkbaar zo aan 
het hart dat hij zich weer verkiesbaar stelde. 
,,Het ging al enkele jaren wat minder in het be-
stuur en ook � nancieel waren er geruchten. Er 
zou zelfs een belastingclaim van 20.000 euro in 
de lucht hangen. Ik dacht, zo moet het niet en 
daarom doe ik nog een keer mee.” Laban ver-
telt dat de belastingclaim met een sisser a� iep. 
,,Gelukkig. De belastingcontroleur wilde het 
door de vingers zien als we wat aanpassingen 
deden.”
Hij is goed op de hoogte van de zaken die nu 
spelen in de duivensport. Laban wil de proble-
men onder ogen zien en er oplossingen voor 
zoeken. ,,De duivensport is slinkende. Het aan-

tal leden neemt aanzienlijk af. Ook landelijk. 
Daardoor is er noodzaak tot samenwerking, 
met Brabant of met Zuid-Holland. De vorige 
voorzitter pakte dat niet op, nu is het wel ge-
beurd.”
De Tholenaar geeft toe dat het lastig is om de 
neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. 
,,Er zijn nog twaalf afdelingen in Nederland. De 
cultuur is niet overal hetzelfde, maar de 
kostenpost blijft 

het vervoer van de duiven. Geluk-
kig is dit voorjaar de brandstof-
prijs wat lager, maar het komt te 
vaak voor dat we met niet volge-

laden wagens op pad moeten. Terwijl een volle 
vrachtwagen even duur is als een niet volle.”
Met Brabant zijn daar nu afspraken over. ,,Laten 
we zeggen dat er ongeveer 5500 duiven in een 
vrachtwagen passen. Dat zijn 200 boxen. Bij het 
verzamelpunt zie je pas hoeveel je er hebt en 
dan blijken er 214 te zijn. Dat betekent dat er 
voor 14 boxen een vrachtwagen besteld zou 
moeten worden, maar nu hebben we afgespro-
ken dat die 14 met Brabant meekunnen. Ze 
moeten dan alleen wel naar het verzamelpunt 
in Rucphen worden gebracht. Over het los-
singspunt worden ook afspraken gemaakt.” Bij 
dat laatste wringt ‘m nou juist de schoen, zegt 
Laban, want volgens hem zitten er landelijk, 
maar ook al provinciaal gezien verschillen in 
waar verenigingen graag zien dat hun duiven 
gelost worden. ,,De een wil graag een losplek 
in het westen van Frankrijk, de ander meer in 
het midden en ga zo maar door.” Het is wel een 
probleem dat zich volgens hem vanzelf oplost. 
,,De discussie wordt minder, want de keuze in 
lossingsstations wordt minder.”

Straling
Laban weet veel van de ontwikkelingen af, 
omdat hij dicht bij het vuur zit. Hij is sinds 
1998 lid en sinds 2005 voorzitter van de 
commissie losplaatsen en vervoer van de 
Nederlandse Postduivenhouders Organisa-
tie (NPO). Daarnaast is hij al diverse malen 
lid geweest van een ad-hoc commissie 
van de NPO. 
Naast bestuurder is hij ook actief melker. 
Ook daarbij loopt hij tegen landelijk be-

kende problemen 

aan, zoals met zijn jonge duiven. ,,Ik heb al 
duiven van de schoolklas af, zeg maar. In 1981 
speelde ik voor het eerst met jonge duiven 
mee. Ik woonde toen in Sint Philipsland, waar 
ik tien jaar gewoond heb. Het seizoen voor de 
jonge duiven begon in juli en ik had er in sep-
tember nog 26 van de 28 waarmee ik gestart 
was.” Laban maakt een vergelijking met vorig 
jaar. ,,Het stond me al een paar jaar tegen met 
die jongen duiven, want ik kreeg het maar niet 
voor elkaar. Ik had zelf mijn duiven opgeleerd 
en het ging perfect. Ik deed hier half juli voor 
de eerste keer mee. Ik had er 31 mee en was 
er gelijk 13 kwijt, zonder geldige reden. De 
gezondheid was goed en het voortraject ook.” 
Laban weet niet goed waar het aan ligt, net 
als andere liefhebbers. ,,Er zit nu wel een berg 
met straling in de lucht en dat was dertig jaar 
geleden nog niet het geval. De duivensport is 
geen commerciële sport. Er wordt wel onder-
zoek naar gedaan, maar er wordt niet veel geld 
voor uitgetrokken, dus het � jne weten we er 
niet van. Het is een moeilijk verhaal met die 

jonge duiven. Als ze er eenmaal doorheen zijn, 
gaat het goed.”

Op scherp
Laban speelt in principe alleen met do� ers en 
dan op weduwschap. Hij geeft zijn duiven liever 
alleen mee als het goed weer is. Dat vond hij 
afgelopen weekend, toen de eerste trainings-
vluchten werden georganiseerd, nog niet het 
geval. ,,Je moet een beetje rustig weer hebben 
om de duiven op te kunnen leren.” Hij vindt dat 
je met zo’n vlucht wel gelijk de kenners eruit 
kunt halen. ,,Dit weekend had er een die het de 
laatste jaren toch al goed doet, 14 van de 24 in 
de prijzen. Een ander gaf er 38 mee en is er nog 
17 kwijt. Nou vind ik het al niet verstandig om 
er zoveel mee te geven, maar je hebt het in de 
vingers of niet.”
Bij Laban zijn de duiven nog niet van het hok 
af geweest. ,,Ik begin mijn training meestal aan 
het eind van de Oesterdam. Dat is hemelsbreed 
denk ik 15 kilometer naar hier. Het is niet zozeer 
de afstand, maar je doet het om het ritme er 

weer in te krijgen en je duiven op scherp te zet-
ten.” Zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen is 
tot nu toe nog niet zo goed. ,,Als ik kijk naar wat 
er in mijn hok zit, heb ik er wel redelijk vertrou-
wen in. De weersomstandigheden zijn dit sei-
zoen hopelijk beter dan vorig jaar. Toen hebben 
we een catastrofale vlucht gehad, een midfond-
vlucht naar Auxerre. Tot vandaag de dag is een 
derde van de meegegeven duiven achtergeble-
ven. Op de dag van lossing is in Zeeland niet een 
duif thuisgekomen. Dat is uniek in de geschie-
denis en nooit eerder gebeurd.” Zelf had Laban 
11 duiven meegegeven en mist hij er sinds die 
dag 8. ,,Mijn seizoen met de oude duiven was 
gelijk over. De harmonie was uit het hok.”
Op dit moment is zijn duivencollectie weer aar-
dig aangevuld. Inclusief 20 jonge duiven zitten 
er nu in de 80 in zijn hok. De do� ers zitten klaar 
voor hun eerste training en Laban is bezig hun 
rantsoen aan te passen. ,,Je moet ze houden als 
topsporters. Kijk naar een wielrenner. Als je die 
beetpakt, zit er ook niet veel vlees aan. Ze gaan 
nu op superdieet, een wat minder vet voer.”
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Rinus Laban bereidt zijn do� ers voor op het nieuwe vluchtseizoen.

Een zeer jonge duif, waarbij de 
pennen nog moeten dichtgroeien.

,,Ik ben een organisatieman. Zeker in deze tijd komt er veel op 
verenigingen af en moet er over veel zaken worden nagedacht. 
Hoe doen we het met de belasting? Met wie werken we samen? 
Dat soort dingen. Als je het vervolgens niet zo gauw allemaal met 
elkaar eens bent, gaat er ook nog veel tijd overheen, voor je iets 
geregeld hebt.” Rinus Laban (68) uit Tholen is blij dat hij weer kan 
meepraten in het bestuur van de Zeeuwse afdeling van postduiven-
houders, Zeeland ’96. Hij wil graag knopen doorhakken en ook met 
zijn duiven hoopt hij dit seizoen een graantje mee te pikken.

Voorzitter Zeeland ’96 Rinus Laban ziet heil in samenwerking

’Een volle  vrachtwagen met duiven 
is even duur als een niet volle’
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Duivensport

Duivensport is een sport die bestaat uit het racen 
met speciaal gefokte duiven in wed(strijd)vluch-
ten. Een belangrijk onderdeel is het kweken en 
trainen van postduiven. De winnaar is de eigenaar 
(duivenmelker) van de duif die afstand tussen los-
plaats en duivenhok met de hoogste gemiddelde 
snelheid afgelegd. Een liefhebber van de duiven-
sport wordt een colombofi el genoemd.
Voor veel mensen is het een hobby die intensief 
wordt beleefd en waarbij de wedstrijden van maart 
tot en met half oktober plaatsvinden. De sport 
kent wel, net als veel hobby’s die in verenigings-
verband worden uitgeoefend, een groeiende ver-
grijzing. Mede hierdoor is de duivensport in Ne-
derland en België op zijn retour. In het voormalige 
Oostblok en in Azië is de sport echter fl ink groei-
ende. Daarnaast is het, zij het steeds minder, ook 
een gokspel: de eigenaars kunnen op hun eigen 
duiven geld inzetten. Hierbij 
speelt de te verwachten pres-
tatie van een duif uiteraard 
een grote rol. Gedacht moet 
worden aan prijzen van enkele 
tientallen euro’s.

Afstanden
De uiterste afstand die een duif in één dag kan 
afl eggen, bedraagt ongeveer 1100 km; sommige 
vluchten kunnen dan ook twee dagen duren. Men 
onderscheidt zo vier groepen wedstrijden:
afstand tot 300 km (vitesse of snelheid)
van 300 tot 500 km (midfond of halve fond)
van 500 tot 700 km (dagfond of eendaagse fond)
van 700 tot 1300 km (overnachtfond of meer-
daagse fond)
Aan de hand van oefenvluchten en de prestaties 
van verwante duiven, weet de duivenmelker over 
welke afstanden zijn duiven best vliegen.

Bron: Wikipedia

Het eigendomsbewijs 
dat hoort bij de vaste 
voetring bewijst wie 
de eigenaar van de 
duif is.


