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Duivenforum 1 februari 2019
Dit jaar heeft de Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging twee topliefhebbers bereid gevonden om deel
te nemen aan een gezellige maar bovenal informatieve duivenavond. Deze heren hebben samen veel
kennis van de hedendaagse duivensport maar zijn zelf helaas ook bekend met problemen zoals:
•
•
•

verliezen / ziekten jonge duiven
wisselende prestaties
roofvogels

Met hun kennis en ervaring moet dit een duivenavond worden die u zeker niet mag missen!

Kees Bosua
Kees is al decennia een groot kampioen en heeft zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen is. Wie
herinnert zich niet de glorieuze dubbele overwinning op nationaal Le Mans met zijn "Kerkduifje" en
"Muggie" met 120.936 duiven in concours? Werd ook nationaal kampioen op de midfond en had
meerdere olympiade duiven.
In 2008 verkocht hij al zijn duiven en ging verder met enkele zomerjongen. Hij kwam terug aan de top
en werd in 2017 nationaal kampioen op de dagfond. Maar toen…
In 2018 ging het niet zoals gewenst. Zijn oude duiven presteerden ver onder hun niveau en met de
jonge duiven werd het een waar drama. Voor 2019 heeft hij rigoureuze plannen. Hopelijk kan hij ons
inzicht geven in zijn gedachtegang en zijn plan van aanpak voor de toekomst.

Ben de Keijzer
Ben kunnen we bestempelen als een echte vogelkenner. Hij fokt al jaren diverse soorten roofvogels
en heeft in Berkel en Rodenrijs een heuse roofvogelboerderij. In 2011 startte hij opnieuw met duiven
en werd in dat jaar gelijk kampioen van Rotterdam en omstreken. In 2013 had hij met zijn "Olivia"
zelfs de beste jonge duif van Nederland.
Hoe combineert hij deze twee ogenschijnlijk totaal verschillende passies? Wat is zijn drijfveer?
Zijn kennis en ervaringen wil hij graag met ons delen en hij zal ons bruikbare tips geven om het
roofvogelprobleem voor duivenliefhebbers inzichtelijk te maken en zo mogelijk te beperken.
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