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Wendela Wiersema
Mijn naam is Wendela Wiersema, 24 jaar oud en woonachtig in Appingedam. Na enkele jaren
geleden een vwo-opleiding te hebben afgerond, heb ik eerder dit jaar de opleiding biologische en
medische research voltooid. Van jongs af aan ben ik bekend met de duivensport en vanaf mijn 10e
ben ik zelf ook lid geworden. De eerste jaren werd er in combinatie gevlogen met mijn zusje en na
2012 ben ik zelfstandig verder gegaan. Bij de jeugd werden meerdere Nationale titels op
verschillende onderdelen behaald en ook bij de senioren is het al gelukt om Nationale titels te
behalen: Nationaal hokkampioen jonge duiven 2017 en 2021. Om de duivensport de komende jaren
te behouden op een leuke en eerlijke manier voor zowel jong als oud, wil ik mij graag inzetten voor
de sectie Sportbeleving.
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Jannes Mulder
Mijn naam is Jannes Mulder 54 jaar en ik woon in Steenwijkerwold, Overijssel grenzend aan Friesland
en Drenthe. In mijn jonge jaren door mijn vader en opa betrokken geraakt in de duivensport en na
een hele lange tijd van andere zaken sinds een jaar of 10 weer actief. In het dagelijks leven ben ik
Maatschappelijk Werker en sportpresentator bij diverse sporten , velen zullen mij kennen van o.a.
dag voorzitterschap bij het ledenforum in het verleden , daarnaast voorzitter van PV de Doorzetters.
Ik zou me graag inzetten voor de duivensport binnen de sector sportbeleving om zowel intern als
extern. Ik blink niet uit in prestaties met mijn duiven, wel blink ik uit binnen de sport in het bedenken
van bijzondere dingen, die de sport leuk maken. Met name hoe de buitenwereld aan kijkt tegen onze
sport, heeft mijn interesse , want probeer maar eens iemand duidelijk te maken hoe het gaat met
kampioenschappen, puntentelling en meer van dat soort zaken. Onze sport is traditioneel dat heeft
zijn voordelen, maar zeker ook zijn nadelen. Je kunt aan de kant blijven staan om te vertellen wat er
allemaal zou kunnen gebeuren om onze sport ook in de toekomst te kunnen laten bestaan, of je pakt
de handschoen op om hier echt aan mee te werken, daarom stel ik mij beschikbaar .
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John Logemann
Kortgeleden ben ik gevraagd om deel te gaan nemen aan de sectie sportbeleving, onderdeel van de
NPO-organisatie en bedoeld om mee te denken hoe duivensport aantrekkelijker te maken en
levensvatbaar voor de toekomst te kunnen houden. Ik ben John Logemann, 57 jaar, woonachtig in
Engelum, een klein dorpje ten noordwesten van Leeuwarden, Friesland dus. Oorspronkelijk uit het
Noord-Hollandse Enkhuizen, waar ik via mijn vader de duivensport met de paplepel kreeg ingegoten.
Ik ben op mijn 23ste gestopt met de postduiven, samenwonen op een flatje in Hoorn (N-H) lag
daaraan ten grondslag. Na weer een verhuizing in Hoorn was er weer een huis met een tuin en
konden er naar verloop van tijd weer duiven komen. Ik ben toen begonnen met het kweken en
exposeren van sierduiven, naast de postduiven was ik ondertussen (ook weer via mijn vader)
geïnteresseerd geraakt in het ras Holle Kropper. De leek zegt dit waarschijnlijk niets, ik ben er net zo
verslingerd aan als aan de marathon postduif. Twee passies dus binnen de duivensport, die overigens
prima samengaan. Na een mindere periode ben ik in 2004 in Friesland gaan wonen, nadat ik mijn
huidige vrouw Vera leerde kennen. De sierduiven gingen gewoon mee naar Friesland, na een jaar in
Leeuwarden zijn we uitgeweken naar onze huidige woonst. Ruimte genoeg, tijd te kort door een
drukke baan, maar o zo gedreven om toch weer met postduiven te beginnen, uiteraard zijn de
sierduiven gebleven. Dit was 2010. Reden om weer in de postduiven te gaan was simpel: ik miste de
adrenalinestoot die je krijgt als een vroege duif plots op het hok valt na uren hard knokken tegen
kopwind. Nu in 2021, ben ik wat teletekst vermeldingen verder, speel ik inmiddels in combinatie met
mijn maatje Wim en wil ik heel graag een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van
onze oh zo mooie hobby, want dat blijft het toch voor verre weg de meesten onder ons.
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Arnold Paalman
Ik ben Arnold Paalman, inmiddels 32 jaar oud en samenwonend met mijn vriendin Nienke. Tijdens
mijn basisschoolperiode ben ik van konijnen in aanraking gekomen met (in eerste instantie)
sierduiven die vrij rond mochten vliegen op het melkveebedrijf van mijn ouders. Dat duiven zich vrij
makkelijk vermenigvuldigen bleek toen er binnen de kortste keren bijna 100 sierduiven elke dag
zaten te wachten op een paar handen voer. In die tijd was het voor veel duivenclubs al duidelijk dat
het werven van leden een belangrijk onderdeel zou gaan wezen van het voortbestaan van onze
mooie sport. In 2003 benaderd om lid te worden van Pax Snelpost in Lochem en sinds 2004 trots
bezitter van echte postduiven. Sindsdien heb ik nooit zonder gezeten, ook niet tijdens mijn
middelbare school- en HBO-tijd. In mijn werkzame leven ben ik inmiddels al een hele tijd
medewerker op de Greenfield Stud van de familie Eijerkamp in Brummen. Binnen de duivensport heb
ik al diverse bestuurlijke functies bekleed, ben ik nauw betrokken bij het verenigingsleven en altijd
bezig rondom het inkorven van onze duiven. Duivensport beoefen ik op een fanatieke en serieuze
wijze, iets wat ik nog vele jaren wil blijven doen. Ik ben me er bewust van dat we hier iedereen bij
nodig zijn in de duivensport, van groot tot klein. Een plezierige duivensport wat niet afdoet aan de
winnaars, maar ook niet diegene die niet voor een bokaal in aanmerking komt; is mijn streven.
De basis van onze duivensport begint in onze eigen achtertuin en voor veel mensen in eigen club.
Hiervoor moeten we waken. Daarnaast taak voor ons om duivensport intern en extern te promoten
en (vooral) in een goed daglicht blijven zetten. Hiervoor wil ik me in gaan zetten binnen de “Sectie
Sportbeleving”.

Arnold Paalman

