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REPORTAGE Huub Hermans - Born

Huub Hermans - Born
“ Teletekst Koppel”  zorgt voor euforie en staat aan de basis 

van 1e NPO Lorris 2014.

Mag ik u even presenteren, de prestaties 
van kinderen uit het “Teletekst Koppel”!

1e NPO Montlucon 2013 tegen 5.185 
duiven ,1e NPO Lorris 2014 tegen 12.917 
duiven,2e NPO Chateauroux 2012 tegen 
6.261 duiven,6e NPO Lorris 2014 tegen 
duiven 9.017 duiven,8e NPO Chateauroux 
2012 tegen 6.261 duiven,8e NPO Cha-
teauroux 2010 tegen 2.528 duiven,15e 
NPO Pithiviers 2011 tegen 16.181 
duiven,26e NPO Pithiviers 2013 tegen 
11.582 duiven,33e NPO Lorris 2014 tegen 
16.617 duiven,39e NPO Pithiviers 2013 
tegen 11.422 duiven,43e NPO Lorris 2014 
tegen 9.017 duiven.

Bam dat staat en neemt niemand af. Wat 
een erelijst van dit koppel waar 5 kinderen 
uit dit fenomenabel koppel voor hebben 
gezorgd. En dat hebben we niet eens de 
andere toppers uit het “Teletekst Koppel” 
toe gelicht welke op de regionale en afde-
ling vluchten zeker niet minder hebben 
gepresteerd.

“The Magic Kratos” is de 5e duif in suc-
cessie welke Huub en Diana een tele-
tekstnotering bezorgd uit het succesvolle 
Teletekst koppel, de 6e  top 10 notering op 
de NPO vluchten in 5 jaar tijd!

Na de provinciale overwinning van zijn 
broer  “11-1013465, luisterend naar de 
naam The Magic Kannibaal” op Montlucon 
2013 tegen 5.185 duiven is het nu de “13-
1493291” die Huub en Diana de glorie in 
2014 bezorgd. Dat hij geen eendaags vlieg 
is wordt wel duidelijk want hier volgen zijn 
overige belangrijkste prestaties:

2e prijs Charleville tegen 7.054 duiven in 
’13,5e prijs Rethel tegen 8.358 duiven in 
’13,6e prijs Sezanne tegen 16.216 duiven 
in ‘ 14

Wauw wat een erelijst. Maar ja zijn broer 
“The Magic Kannibaal” vloog ook nog 
eens het volgende:

8e prijs Chateauroux tegen 6.261 duiven 
in ’12,26e prijs Pithiviers tegen 11.852 
duiven in ‘13

De vader van deze toppers komt via Koen 
van Roy uit het Belgische Asse en is een 
inteeltproduct naar de “Kannibaal” van 
Dirk van Dijck. De “Kannibaal” werd ge-
kroond tot Nationaal Asduif op de Midfond 
bij onze zuiderburen. Nadat hij een super 
vlieger was werd hij misschien nog wel 
een betere kweker. De vader van “The 
Magic Kratos” en zijn broers en zussen is 
zowel via vaderszijde als ook via moeders-
zijde een kleinzoon van de “Kannibaal”.

De moeder van Magic Kratos is een 
dochter van “Blue Magic” welke 5x een 1e 
prijs vloog en 2x een 2e prijs, waarvan een 
4e NPO Orleans en 7e NPO Sezanne en 
dit alles als jonge duif. Hij stond gekop-
peld tegen een zus van “Natasha” welke in 
1996 1e Midfond duif van Nederland werd. 
Zij werd een ware topkweekster bij Huub. 
Waar “The Blue Magic” uit het beste van 
het beste van wijlen en leermeester Thei 
Bours kwam, Van Loon soort, daar kwam 
de zus van “Natasha” van Joop van Deur-
zen uit Roermond.
Kort maar bondig gezegd bezit familie 
Hermans een super kweekkoppel, het “Te-
letekst Koppel”. Niet alleen voornoemde 
doffers hebben uitstekende prestaties 
neer gezet, ook andere kinderen en de 
nakweek verrast menig liefhebber. Bekijkt 
u de foto maar eens van de kinderen van 
dit koppel wat slechts een greep uit alle 
resultaten is, gewoon een koppel dat bij 

de echte professionals niet zou mis staan 
of misschien wel gemist wordt!

Huub Hermans
Huub Hermans uit Born. Er zullen er niet 
veel zijn in duivenland die hem niet ken-
nen. Of van zijn prestaties of de liefheb-
bers zijn heb tegen gekomen op de beur-
zen die hij de afgelopen jaren bezocht met 
zijn kolonie om de wereld te veroveren.

Inmiddels heeft Huub het wel gezien om 
overal zijn duiven aan te bieden op de 
duivenmarkten, niet alles wordt meer 
bezocht, slechts een enkele locatie blijft 
een trekpleister. Het bezoek aan alle deze 
evenementen heeft wel zijn vruchten af 
geworpen, de duiven van Huub zijn gewild 
object door de vele goede referenties die 

hieruit voort gekomen zijn. En dat is niet 
zo verbazingwekkend want Huub gaat al-
leen voor het allerbeste en niets minder. 

Huub is al sinds zijn 7e met de duiven 
verslingerd geraakt en speelt nu vanaf zijn 
ouderlijk huis met name op de dagvluch-
ten, met als focus de vluchten van 400 
tot 900 kilometer. Omdat de Generale titel 
altijd een doel is, wordt er ook deel geno-
men aan de vluchten van het grote werk, 
de overnachting.

Waar het ooit begon via de buurman, daar 
kwam Huub al snel terecht bij een der aller 
grootste in de Limburgse geschiedenis 
van de eendaagse duivensport, wijlen Thei 
Bours uit Elsloo. Met zijn Van Loon duiven 
was hij schier ongenaakbaar en pakte 
maar liefst 24 provinciale overwinningen! 
Zeker in Noord-Limburg wisten wij al snel 
als de naam Thei Bours viel bij vroege 
meldingen dat hij ons meestal klop gaf. 
Huub bouwde een goede band op met 
Thei en werd door hem in een zetel gezet 
naar waar hij nu staat. De duiven van Thei 
Bours, aangevuld met duiven van Dirk van 
Dijck. Zijn lijn van “Natasja 97-1936635” 
is in de loop der jaren de 3e aanvulling op 
zijn rijke duivenbestand geworden.  

Medio Kerst worden hier in huize Hermans 
de kwekers gekoppeld. De eitjes gaan 
dan naar de doffers van de vliegduivinnen, 
maar zitten dan gekoppeld tegen reserve 
duivinnen. 14 dagen later volgt een 2e run 
als de eitjes van de kwekers naar de vlieg-
doffers gaan welke tegen hun weduw dui-
vin  gekoppeld zijn. Zo heeft Huub in een 
dikke  maand tijd maar liefst 2 tot 3 rondes 
van zijn kwekers ter beschikking door dat 
hij altijd 24 reserves aan houdt van ieder 
geslacht welke niet gespeeld worden. Na 
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16 dagen jongen worden de geslachten 
weer gescheiden. De vliegduivinnen wor-
den uiteindelijk pas eind maart gekoppeld 
om vervolgens na een broedperiode op 
weduwschap gespeeld te worden.

Om de duivinnen op en top te hebben 
worden ze 1x daags los gelaten voor een 
verplicht trainingsbal. Trainingsbal? Ja, 
want ze worden de eerste weken met een 
bal in de lucht gehouden. De weduwnaars 
trainen 1x daags tot dat ze 2 nachten 
mand krijgen, dan wordt uitgebreid naar 
2x training per dag. Huub schuwt de 
harde aanpak niet. Iedere week mee, geen 
pardon, duiven houden ritme en hebben 
een vast patroon. Enkel aan het einde van 
het seizoen kan er wel eens een schifting 
gemaakt worden. Dat  er veel werk voor 
verzet wordt blijkt wel want voor het inkor-
ven altijd de duivin en bij thuiskomst wel 2 
tot 3 uur er bij. 

En dat vele werk wordt niet door Huub al-
leen gedaan. Nee echt niet, vrouw Diana is 
het die iedere ochtend de scepter zwaait. 
Om 07.30 uur begint zij met de verzorging 
van de duiven. ’s Avonds is dit Huub zijn 
klusje en in het weekend doen ze het sa-
men. Op deze manier is werken en hobby 
nog te combineren. “Vroeger mocht ik niet 
alles doen, maar de resultaten waren niet 
minder dus nu komt het maar al te goed 
uit dat ik het iedere ochtend kan doen”, al-
dus Diana. “Ja dat kwam ook omdat ik 10 
jaar geleden veel fanatieker was dan nu. 
Nu ben ik veel meer een realist en houd 
ik vast aan het eigen idee en trek dan ook 
mijn eigen plan”, geeft Huub aan.

Door het zware seizoen is het ook nodig 

dat er een goede voeding klaar staat. 
Patagoon is het huisvoer en naar mate 
de vluchten zwaarder worden, komen de 
mengelingen Versele Laga, Mariman, PE 
korrel en hennep daar bij. Zeker de we-
duwnaars hebben vanaf 2 nachten mand 
altijd voer beschikbaar, duivinnen uiteraard 
niet. “En medisch, wat doen jullie daar 
zoal voor Huub”?

Allereerst is het belangrijk om continuïteit 
te houden en vast te houden aan pro-
ducten, niet telkens te wisselen. Voor de 
inkorving 1 of 2 dagen Bonisol en ook bij 
thuiskomst. De dag van inkorving krijgen 
ze ook Cat Plus als extra hulpmiddel, maar 
pas bij 2 nachten mand. Verders 1 of 2 da-
gen in de week Bony SGR in het drinkwa-
ter en dit gedurende het hele jaar.  Iedere 
woensdag Sambuca Plus in het water om 

de darmen te helpen.  Verder heel af en 
toe iets voor de luchtwegen en dan vooral 
het middel Bonichron. Dit laatste wordt in 
het begin van het seizoen een hele week 
gegeven met het doel om de duiven topfi t 
te kunnen prepareren voor het seizoen. 
Tijdens het seizoen wordt er wel om de 3 
weken een geelcapsule van Bonyfarma 
toegediend en af een toe afgewisseld met 
Belga Magic. In de winterdagen volgen 
alle entingen waarbij voor de paratyfus een 
enting volgt met een levende entstof. Maar 
als het dan toch niet gaat zoals je wilt dan 
gaat Huub toch maar eens langs bij Peter 
Boskamp in Beek. Hier laat hij regelmatig 
zijn duiven onderzoeken en staat ook in 
nauw contact met Peter.

Selectie is heel gemakkelijk, nou wordt 
wel steeds moeilijker naarmate dat de 
prestaties van de duiven telkens verbe-
teren. 50% prijs is een 1e vereiste, enkel 
staartprijsje of midden in de uitslag is 
vaak al een verwijdering uit de selectie. De 
vliegduiven voor de dagvluchten bestaan 
zo’n beetje uit 1/3 oude duiven en 2/3 
nieuwelingen. Bij de overnacht vluchten 
ligt dat uiteraard iets anders. Leuk is 
om wel even te vermelden dat Huub in 
2013 1e kampioen 1e getekende werd bij 
Fondclub Midden-Limburg en 2e bij de 
Automarathon van de Wefo! Nu in 2014 
kent hij weer een goed jaar met vooral de 
duiven van Jan Corstjens uit Thorn. Ook 
in 2014 behaalde Jan Corstjens weer vele 
successen met onder andere zijn titel Hok-
kampioen van de afdeling Limburg.

Aan het einde van ons gesprek geeft Huub 
aan:  “Ja ik heb veel geluk gehad, heb een 
super kweekkoppel. Maar daar heb ik wel 

ook fl ink voor geïnvesteerd en gelukkig 
betaald dat zich nu ook heel goed uit. Ik 
ben er dan ook super blij mee in het bezit 
te zijn van zo’n koppel, echt genieten is 
dat”.
Mensen ik heb vandaag genoeg gezien, 
kende Huub uiteraard van naam en foto. 
Maar na vandaag weet ik dat Huub en ze-
ker niet te vergeten Diana vooral genieten 
van de hobby, maar ook super alert en 
keihard zijn. Zonder inzet, doorzettingsver-
mogen en het lef om alleen voor iets van 
goud te gaan bereik je niets. Hier wordt 
bewezen dat alleen een topinvestering de 
beste kans biedt tot succes.
Huub en Diana bedankt voor de gastvrij-
heid en succes met de volgende teletekst-
noteringen.

Maasbree, Marc Gielen

Dit jaar record 
aantal exposanten. 
Meer dan 250!!!

5.000 à 6.000 
jonge duiven 
ter verkoop 
aangeboden!!!

Busreis organiseren?
Laat u zich verrassen door ons!!!
Busgroepen melden zich het best 
vooraf per e-mail.

Proff Sport
Pieter Kos
tel 00-31-(0) 650 - 280 525
Email: info@proffsport.nl
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Voorjaarsbeurs 
Expo Houten

7 & 8 Maart 
2015

Jaar
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Jaar
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20 jarig jubileum.
Dit vieren wij met surprises voor de bezoeker!
Extra veel exposanten,
maar ook life muziek en nog veel meer...


