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Evert Diepeveen, Keldonk
Keizer van The Best of The Best 2011 !
De 63-jarige perfectionist
uit Keldonk
presteert het om na een fantastisch 2010
een nog beter 2011 neer te zetten. Met 3
vermeldingen in 3 onderdelen van The Best
of The Best wist hij het zelfs tot Keizer van
TBOTB te schoppen. Hiervoor zorgden de
vermeldingen:
15e Duifkampioen Vitesse/Midfond
8e Duifkampioen Overnachtfond
12e Duifkampioen Jonge duiven
Onze Keizer woont in het minidorpje
Keldonk (ong. 1.000 inwoners), behorend
tot de gemeente Veghel. Hier heeft Evert
Diepeveen zich op een schitterende landelijk gelegen locatie gevestigd. Ruim een
jaar geleden was ik ook al te gast bij Evert
Diepeveen. Dit i.v.m. zijn Generaal kampioenschap in CC Uden. Dit resulteerde in
een 3-delige reportage over de handels- en
zienswijze van Evert op de duivensport.
Hierin kreeg u een uitgebreid inzicht in de
uitgesproken mening van Evert rondom
medicatie, natuurlijke begeleiding, voeding
etc. Om alles dus weer opnieuw op te gaan
pennen is overbodig, lees het nog eens
terug zou ik zeggen.
Kort samengevat ziet Evert het succes in
de duivensport uitgesplitst in 2 punten:
1. Manier van denken en handelen
2. Goede duiven
Manier van denken en handelen
Evert ziet succes in de duivensport als
een resultaat van een eigen manier van
verzorgen. De basis van de verzorging van
de duiven van Evert is: 'Natuurlijke begeleiding', oftewel 'geen antibiotica'. Hierin
volgt hij niet de trend van dit moment, maar
hij heeft er zelf over nagedacht. Daarvoor is
hij ook allerlei literatuur over homeopathie
en natuurlijke geneeswijzen ingedoken. De
kennis die hij hieruit opdeed paste hij toe
op zijn duiven. Hiertoe heeft hij een heel
verzorgingssysteem
ontwikkeld dat op 3
punten gebaseerd is:
- Bekende duivenziekten zoals Geel, Paratyphus, Coccidiose etc. aanpakken.
Deze aanpak doet hij op natuurlijke wijze
met knoflook (eigenlijk door het geven van
pure allicine) en met producten van Rohnfried zoals Atemfrei (voor de luchtwegen)
en UsneGano (Usneazuur en Oregano).
Uit ervaring en door onderzoeken bij de
dierenarts heeft Evert gezien dat deze
Rohnfriedproducten
in combinatie
met
knoflook afdoende werken tegen een heel
scala van duivenziekten.
- Weerstand verhogen
Dit verhogen van de weerstand bewerkstelligd hij door gebruik te maken van
kruiden en kruidenelixers
- Spieren versterken
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Om de duiven sneller te laten herstellen en
om ze krachten te geven dienen de spieren
versterkt te worden en de reservetankjes
gevuld. Dit wordt gedaan met bijvoorbeeld
eiwitten, creatine, lecithine of olie.
Deze drie punten zijn de basis van het
verzorgingssysteem.
Geen antibiotica
dus. Of de duiven moeten ziek worden,
want zijn jonge duiven kregen voor de
vluchten last van Coli. Toen heeft hij dit
wel aangepakt met antibiotica. Ook ent
hij tegen paratyfus, maar dit ziet hij niet
als antibiotica, omdat een verzwakt virus
ingespoten wordt en zo op een natuurlijke
manier de aanmaak van antistoffen bevorderd wordt. Het voersysteem bij Evert is:
volle bak. Dit wil zeggen: ze kunnen kiezen
wat ze willen en er wordt steeds bijgevuld.
Naar de vlucht toe wordt er gewerkt met
vetrijk voer. Training is ook een belangrijk
item bij Evert, zijn vliegers trainen in het
seizoen dan ook meerdere uren per dag,
soms gedwongen. In het seizoen is Evert
dan ook wel zo'n 7 á 8 uur per dag met
zijn sport bezig!
Goede duiven
De tweede succesfactor naast een goede
manier van denken en handelen is volgens
Evert: Goede duiven, hele goede duiven!
Hij kan hiervoor putten uit twee kwaliteitsbronnen:
- Internationaal Kweekcentrum First Prize
Pigeons (F.P.P.)Hiervan is Evert eigenaar
en zij bezitten kweekduiven die allen een
overnachtvlucht
gewonnen op NPO of
Nationaal gebied!
- Kweekcentrum Raymond Moleveld. Hiervan is Evert samen met Raymond Moleveld
eigenaar. Met Raymond heeft Evert al jaren
een goede relatie en hij heeft ook veel aan
Raymond te danken qua kwaliteitsduiven.
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Evert Diepeveen op het podium bij The
Best of The Best 2012
Dit kweekcentrum
bezit winnaars van
grote concoursen op de vluchten t/rn de
dagfond
Daarnaast heeft Evert op de totale verkoop
van de kwekers van kampioen Jan v.d Putten een 17 -tal toppers gekocht die allen
minimaal een 1e prijs hadden gewonnen!
De nazaten van bovenstaande 3 topbronnen hebben voor de huidige successen
gezorgd.
"Jij hebt het makkelijk", zeggen ze weleens
tegen Evert. "Je bezit kweekcentra met
topduiven en middelen om duiven aan te
schaffen. Op die manier is het niet moeilijk
om aan goede duiven te komen". Toch is
dit volgens Evert niet waar. Om aan topduiven te komen hoef je niet persé veel geld
uit te geven. Tegenwoordig wil men juist
duiven die goed in de markt liggen, maar
die zijn ook het duurst. Men moet leren
om de uitslagen te lezen. Iemand die met
een oostenwind en een oostelijke ligging
een 2e nationaal weet te winnen levert
namelijk relatief gezien een betere prestatie
dan de 1e nationaal die westelijk woont
en dus voordeel heeft van de wind. Maar
wedden dat kinderen van die 1e nationaal
duurder zijn dan die van de 2e nationaal?
Afgelopen jaar vloog Evert zelf een ge Teletekst Orleans jonge duiven. Alle overige
Teletekstplaatsen waren voor liefhebbers
die veel westelijker woonden en voordeel
van de wind hadden. Deze duif leverde dan
ook een topprestatie. Deze jonge belofte
vloog ook al een 3e Tessenderloo tegen
2.196 duiven en komt uit de lijn van de
Mof van F.P.P.,welke 1e nat. Munchen en
4e nat. Munchen won.
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