
Evert Diepeveen (Keldonk, NL): Pure klasse 

Zo’n 10 km ten noordoosten van Eindhoven ligt het plaatsje Keldonk. Voorheen gelegen in het Hertogdom 

Brabant wordt het gebied vandaag de dag ook wel aangeduid als onderdeel van de Meierij. Waar rond 1900 de 

klompenmakersindustrie in het populierenlandschap nog hoogtij vierde is het de 63-jarige Evert Diepeveen die 

hier de laatste jaren ‘knaluitslagen’ neerzet.  

 

Evert is niet alleen een man van woorden maar ook van daden. Zo resulteerde zijn inspanningen dit vliegseizoen, 

onder meer, tot de volgende uitslagen: 

CC Uden: 

29-4 Epernay     306 km   3605  Oude  3-5-8-9-12-22-25-31-32-33, enz.(47/83 d.) 

12-5 Sezanne     345 km   3247  Oude  1-7-11-12-18-24-25-27-40, enz. (56/79 d.) 

26-5 Reims       281 km   3033  Oude  2-5-17-18-22-27-84, enz.(27/51 d.) 

09-6 Chateauroux 599 km    813  Oude  2-5-7-49-59-63-80-95, enz. (22/38 d.) 

21-7 Chimay      190 km   2060  Oude  1-2-11-39-44-45-49-66-69-77, enz. (27/44 d.) 

05-8 Hasselt      72 km   1386  Oude  1-2-3-5-6-8-9-10-11-67, enz. (15/29 d.) 

11-8 Epernay     306 km    474  Oude  1-2-5-7-20-23-32-42-43-45-, enz. (18/25 d.) 

12-8 Isnes       133 km   3854  Jonge 1-2-3-4-6-42-77-88-89-126, enz. (27/45 d.) 

19-8 Isnes       133 km   1114  Jonge 1-2-3-6-8-13-18-20-21-30-31, enz.(29/44 d.) 

02-9 Chimay      190 km   3183  Jonge 11-12-14-27-28-31-74-80-112-, enz.(34/43 d.) 

CC Uden Rayon 2: 



14-4 Chimay      190 km   1555  Oude  1-2-5-6-21-22-23-27-34-35-53, enz. (42/82 d.) 

21-4 Vervins     226 km   1528  Oude  1-2-4-5-7-19-20-21-22-23-24, enz.  (41/82 d.) 

Hij pakte dit jaar 8 keer de eerste prijs in de sterke CC Uden met zo’n 275 basisleden. De serie topuitslagen 

resulteerde ook dit jaar weer in vele kampioenschappen. Zo is hij, onder meer, 1e Vitesse Hokkampioen Oost 

Brabant (2096 basisleden) geworden. Ook had hij in dit grote verband, onder meer, de 2e Vitesse duifkampioen 

(NL-1856403). Deze duivin is een volle zus van zijn absolute ‘witte raaf’ in de Nederlands duivensport: de ‘Super 

01’. De pedigree van de 'Super 01' kunt u hier bekijken. 

 

Deze doffer vloog in drie jaar tijd (2008-2011) maar liefst 18 x 1:100 met een 1e – 4013, 1e – 3342, 1e - 3156, 1e 

- 2196 en 1e - 1696. 

Een topper van het afgelopen jaar is de NL 11-1904291, met onder meer, de volgende prestaties: 

Datum  Losplaats      Prijs   Mee          Afstand   Snelheid 

14-04  Chimay         1       3444         190,300   1212,123   

21-07  Chimay         1       2060         190,300   1221,844  

02-06  Sens           2       1805         408,898   1272,703  

26-05  Reims          17      3033         281,200   1163,995  

29-07  Epernay        7       1180         305,768   1535,091    

11-08  Epernay        7       474          305,768   1210,322  

08-09  Vervins        11      531          226,424   1446,238 

Met de topuitslagen van het voorbije vliegseizoen zet Evert de prestaties van de afgelopen jaar voort. Zo werd 

hij vorig jaar nog ‘Keizer’ van de landelijke competitie ‘Best of the Best’ met drie topduiven in drie 

verschillende disciplines. 

Groot initiator 



Everts’ enthousiasme voor de duivensport komt niet alleen tot uitdrukking in zijn topuitslagen maar blijkt ook 

uit zijn betrokkenheid bij de duivensport in het algemeen. Zo richtte hij met wijlen Jan de Jongh de Stichting 

N.O.O.K. op, ter certificering van kweekcentra. Tevens was hij initiator bij de oprichting van Liveduiven.nl, 

waarop live-aankomsten bij duivencoaches te bewonderen zijn. Verder is hij bestuurslid van de Stichting 

Promotie Postduivensport Nederland en bestuurslid van de Postduivenvereniging Uden. Tenslotte is hij eigenaar 

van het kweekcentrum First Prize Pigeons en mede-eigenaar van het Raymond Molenveld-kweekcentrum.  

'Verzurings’-gen 

Via zijn betrokkenheid bij de Stichting N.O.O.K. werd hij door de heer Dr. W. Van Haeringen, van het 

gelijknamige laboratorium, gewezen op een Pools-Chinees onderzoek (A. Dybus et al.,2005) naar een 

‘verzurings’-gen. In dit onderzoek  is door wetenschappers een genetische variatie gevonden in het lactaat 

dehydrogenase (LDHA-) gen. Bij mensen is dit gen betrokken bij het verzuringsproces tijdens inspanningen. Het 

idee hierbij is dat dit gen ook bij de verzuring van postduiven een rol speelt. Kleinschalig onderzoek in 

Nederland geeft aan dat het gen meer bij fondduiven voorkomt dan bij vitesseduiven. Met name ‘topduiven’ op 

de overnachtfond hebben dit gen vaker, aldus Evert. Bij koeien bijvoorbeeld is het al meer dan 10 jaar 

gebruikelijk om, op basis van DNA, combinaties van ouders te selecteren. Dit krijgt ongetwijfeld een vervolg! 

Concluderend kunnen we stellen dat Evert een ‘voorloper’ is in de duivensport. Zijn karakter resulteert niet 

alleen in superuitslagen, maar door zijn ‘bevlogenheid’ is hij ook een graag geziene gast bij menig 

duivenliefhebber die van vooruitgang in de duivensport houdt.  

 


