
Paul Grolleman - Het stille seizoen deel 3 

 

Paul Grol leman  12-1-2015  

  
 

‘Het sti l le seizoen’ Deel 3.   –  Meten = Weten  

Al lereerst voor iedereen de beste wensen en hopeli jk voor iedereen een gezond en gelukkig 2015!  Natuurl i jk ook op 

sport ief vlak heel veel succes gewenst!  

 

 

 

Nu in het ‘st i l le seizoen’ maakt elk beet je duivenl iefhebber de duivenadministrat ie op orde. Als deze nog niet in orde was 

natuurl i jk,  want   er wordt bi jna dagel i jks fanat iek geadministreerd door heel veel melkers. Er zi jn natuurl i jk honderden 

verschi l lende manieren te bedenken om jezelf  een makkeli jk overzicht te geven over jou duiven en/of duivenbestand. Er 

bestaat in deze ook geen beste manier,  al leen de manier  die voor jou het overzichtel i jkste is en het beste werkt,  dat is de 

beste manier.  

 

Ik wi l  in deze column dan ook dieper ingaan op mijn eigen administrat ie. Zelf  ben ik een zeer fanat iek computer gebruiker 

en gebruik mijn computer en andere apparatuur dan ook vol le bak om een makkeli jk overzicht te kri jgen van mijn 

duivenbestand. Vanaf jongs af aan met ms -dos stamboom en registrat ie programma in de weer geweest.  Programma’s als 

Duif3000 of Compustam worden net zoals bi j  vele van jul l ie tegenwoordig dan ook ingezet.  Maar daarnaast heb ik samen 

met mijn vader een eigen Excel l -sheet ontworpen. Dit  is k lein begonnen en is na jaren uitgelopen op een waar al l  - in 

spreadsheet voor de duiven.  Hier wordt al les in 1 bestand opgeslagen en verwerkt.  Dit  bestand bestaat uit  verschi l lende 

tabbladen. Tabbladen om hokindel ingen, prestat ies, vl iegprogramma’s etc etc. in op te slaan en vooral op te zoeken.  

 

In f iguur 1 hier onder geef ik het voorbeeld van de hokindel ing. Elke afdel ingen heeft  een kleur en die correspondeert me t 

een kni jpring op st icker op de chipring. Deze kleuren gebruik ik verder in mijn bestand vaker. Zo bl i jven alt i jd al le duiven 

keurig gescheiden met het verwerken van de gegevens.  

 

 

http://www.duivensites.nl/printlatestnews.asp?NewsId=81158


 

In f iguur 1 hierboven kunnen we ook extra informatie toevoegen als leg data  en ringnummers van de jonge duiven. In het 

seizoen worden al leen duiven erbi j  en eruit  gehaald bi j  wi jze van spreken als ze niet retour komen van een wedvlucht.  

Dan worden die duiven wit  gemaakt en kan ik ze eventueel bi j  latere terugkering op het hok als nog weer makkeli jk erbi j  

zetten door de kleur weer aan te passen.  

 

Ki jken we dan naar f iguur 2 hieronder. Dan zien we daar een hele l i jst  van de in dit  geval jonge duiven.   

 

 

 

Bi j  f iguur 2a en 2b hieronder laat ik jul l ie ook zien dat er voor elke groep duiven een tabblad bestaat.   

 



  

 

In mijn geval zi jn dit  jonge duiven, late jongen, jaarl ingen en oude duiven. In elk tabblad worden de prestat ies per duif  

weer gegeven. Hierbi j  z ien we een getal onder elke vlucht wat weer correspondeert met zoveelste aankomst op eigen hok. 

Ki jken we onder aan de tabel zien we de totaal aantal ingekorfde duiven. Zo heb je heel gemakkeli jk een overzicht van de 

prestat ies per duif  op eigen hok wat je natuurl i jk als l iefhebber zelf  op waarde moet inschatten of juist  niet.  Duiven met 

veel k leine getal len worden al meteen opgemerkt als vroegkomers en worden dan ext ra in de gaten gehouden als het 

r icht ing de fondvluchten gaat.  Meestal kun je ook zien of  een duif  in vorm aan het geraken is of juist  uit  vorm aan het 

raken is.  Heel makkeli jk om na 10 africht ingen te weten hoe je ervoor staat met de in jou ogen ‘oogappels’ van het hok. 

Ook is het in deze handig voor de jonge duiven. Zo kun je mooi aan het einde van het seizoen als fondmelker mooi zien 

welke jonge duiven een beet je constant thuiskomen en welke er een po t je van maken door bi jvoorbeeld alt i jd bi j  de laatste 

10 duiven thuis te komen. Al deze gegevens moeten natuurl i jk ergens vandaan komen en hoe dat werkt laat ik jul l ie zien 

in f iguur 3 hier beneden.  

 



 

 

In Figuur 3. Worden al le duiven die zi jn geklokt ( ik k lok al le duiven op de vereniging ) overgenomen van PigeonVil lage en 

geknipt en geplakt in dit  bestand. Hoe dit  in zi jn werk gaat zal ik jul l ie besparen. De overig e duiven die binnenlopen na 

het bezoeken van de club worden nog handmatig erbi j  get ikt .  Uiteindel i jk kri jgen deze duiven een ranking en deze ranking 

zal meteen de eerder genoemde tabbladen van f iguur 2 bi jwerken. In principe maar een paar minuten werk om d e duiven 

te verwerken die later thuiskomen als dat ik naar de club ben geweest.  Verder wordt al les meteen bi jgewerkt op al le 

tabbladen voor een ult iem overzicht van mijn duiven bestand.  

 

Het al lermooiste is dat er tegenwoordig Smartphone’s zi jn waarbi j  je gewoon MS-Excell  of iets dergel i jks kunt gebruiken. 

Ook met het werken van het bestand in de cloud l i jkt  een geweldige oplossing. Zo is mijn bestand ook nog mobiel 

bruikbaar en zul len alt i jd al le gegevens op al le apparaten hetzelfde zi jn.  Dus ook overal to egang tot al le gegevens en de 

mogeli jkheid om bi jvoorbeeld de ringnummers van de jonge duiven op het hok direct  toe te voegen aan het bestand.  

Dit was een ki jk je in mijn eigen ‘keuken’.  

  

Geweldig om weer zo lekker bezig te zi jn in het ‘St i l le Seizoen’   

 


