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Wim Bax maakte zichzelf én anderen kampioen. 

Wim Bax is geboren op 11 augustus 1930 in 

Budel-Schoot, als zoon van Driek Bax en Mieke 

(Maria) Looijmans. Beide ouders kwamen ook uit 

Budel-Schoot, de huidige woonplaats van Wim 

en Annie. 

Wim was het vierde kind in een gezin met zes 

kinderen. In 1954 trouwde hij met Annie Reijnen 

uit Heijthuijsen. Zij kregen vijf kinderen, drie 

zonen en twee dochters. Twee kinderen wonen 

in Budel-Dorplein en een in Budel. De twee andere kinderen, Jacky en Maria, verblijven in Pergamijn 

in Herkenbosch. Omdat zij medische zorg nodig hadden die niet van huis uit kon worden geregeld, zijn 

zij al op jonge leeftijd naar een instelling moeten verhuizen; Jacky eerst naar Rosmalen en Maria, na 

enkele maanden in coma te hebben gelegen in het ziekenhuis Breda, naar de Pepijnkliniek, nu 

Pergamijn. 

Toen Wim en Annie nog geen auto hadden werd voor de bezoeken aan de kinderen een beroep 

gedaan op twee collega duivenmelkers van de Grenspost: Janus van Leeuwen en Niek Lammers. Zij 

waren vaak bereid om voor vervoer te zorgen en werden vrienden voor het leven. 

Nu Wim serieuze problemen heeft met het zien, daardoor geen auto meer mag rijden en duiven alleen 

nog kan herkennen als hij ze in de hand heeft, moet er wederom een beroep op anderen worden 

gedaan om Jacky en Maria te bezoeken en dat hebben de andere kinderen keurig geregeld. 

Ondanks de vele bezoeken aan de Jacky en Maria, die vaak in het weekend plaatsvonden en de 

nodige tijd kostten, hebben Wim en Annie altijd volop deelgenomen aan het sociale leven en tijd 

genomen voor hun hobby’s. Wim en Annie hebben vijf kleinkinderen: twee jongens en drie meisjes, 

waarmee ze zeer regelmatig contact hebben. 

Voor wie bij de familie Bax op bezoek gaat wordt niet alleen koffie ingeschonken, maar gastvrouw 

Annie zorgt voor koekjes van diverse soorten én snoepjes én bonbons én een stukje kwatta én …… 

En de vraag ‘lust ge een borreltje?’ is niet ongebruikelijk. Kom je tegen de middag, dan volgt steevast 

de vraag ‘Wilt ge een boterhammeke mee-eten?’ 

Tijdens zijn werkzame leven werkte Wim 16 jaar in de bouw als timmerman en daarna 28 jaar bij 

Kunststof Plaatfabriek Hoechst Holland in Weert. 
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Driek, de vader van Wim, was van jong af aan duivenmelker en is dat altijd gebleven. Ook zijn broers 

Peer, Jan en Willem waren echte duivenmelkers. Vooral Peer had voor toentertijd veel duiven; wel 

meer dan 100. Hij korfde er soms wel 50 of 60 in. Peer en Jan woonden in het ouderlijk huis op 

Schoot. Willem woonde in de Cantine (het 

huidige AZC) in Budel-Dorplein. Boven het 

gebouw zaten de duiven in het torentje. Voor een 

duivenliefhebber een super locatie. 

Vader Driek had nooit veel duiven, zo’n dertig, 

oude en jonge samen. Ze zaten op de zolder. De 

jonge duiven zaten in een klein hokje apart. 

Kort na de oorlog werd gestart met opgevangen 

duiven, terwijl anderen in België al goede duiven 

konden aanschaffen. De eerste goede duif na de oorlog kwam van Toonje Kees uit Hamont. Die werd 

gekoppeld aan opgevangen duiven. Iedereen speelde nog op nest. Echt goed ging het pas toen er 

grijze duiven uit Antwerpen kwamen. Begin jaren vijftig dienden twee zussen van Wim in Antwerpen. 

De duiven (eieren) kwamen van Verbeek, waar een van de zussen diende en de soort duiven was van 

Huiskens van Riel. 

Na de inbreng van de Verbeekduiven ging het meteen super. 

Er werd hoofdzakelijk vitesse en midfond gespeeld en alleen bij uitzondering werd er wel eens een 

duif op de fond gezet. 

Na het huwelijk zijn Wim en Annie in de Dorpsstraat in Budel gaan wonen. Het duivenhokje stond er al 

voor de huwelijksdag. Begonnen werd met een ronde jonge duiven van vader en  alleen op de vitesse 

en midfond. Rond dezelfde tijd begon ook broer Harrie in Budel-Schoot met duiven. Harrie was lid bij 

De Gevleugelde Bode in Budel-Dorplein, Wim bij 

de Grenspost in Budel. 

Het eerste jaar (in 1954)  werd op de TBC vlucht 

al een theeservies gewonnen en dat is er nog 

steeds. 

Na enkele jaren in de Dorpsstraat gewoond te 

hebben, werd een huis gebouwd aan de 

Woutjesdijk, waar ze nog steeds wonen. Tijdens 

de bouw werd een huis op Schoot gehuurd, maar de duiven zaten al op de nieuwe locatie. In de 

beginjaren werd goed gespeeld met de duiven van vader en dat gold ook voor broer Harrie, die zeer 

succesvol was met deze en met  daarmee gekruiste duiven. Wim werd tussen 1954 een 1977 

minstens tien  keer generaal kampioen in de CC en won tientallen eerste prijzen, vaak 1, 2 en 3. En 
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12 prijzen van de 12 gezette duiven. Hij had toen niet meer dan 12 weduwnaars en deze duiven 

waren ook zijn kwekers. Alleen zijn 60 duif heeft wel 10 eersten gevlogen, zelfs nog op 10 jarige 

leeftijd. Broer Harrie klokte hem toen, omdat Wim in het ziekenhuis lag. Hij kwam altijd recht uit de 

richting en hij vloog met pittig weer en noorden wind vaak 10 of meer minuten los. 

Ooit leek een vlucht van zo’n 350 km met warme noordoosten wind, een fiasco te worden. De eerste 

duif arriveerde veel later dan verwacht, de tweede 6 minuten later en de derde 13 minuten later. Die 

laatste maakte nog net geen 1.000 meter. ‘Alles was tot een knaak gepoeld en ik dacht, het is 

helemaal niks.’ Bij het verenigingslokaal aangekomen leken de prijzen al verdeeld. Maar dat pakte 

anders uit: ze vlogen 1, 2 en 3. ‘En er werden 

toen veel duiven gezet. Alleen op de vereniging 

gingen in die tijd 500 tot 600 duiven mee naar 

Orléans. Zo’n dingen blijf je onthouden. Elke 

week speelden we voor een hoofdprijs. We 

wonnen fietsen, een constateur, een bromfiets, 

een radio enz. Maar het is natuurlijk ook wel eens 

anders geweest. 

Eens hadden we een jonge duif die 2700 km. 

gevlogen had, waar onder Orléans, Châteauroux, Bourges en Angoulême. Deze laatste vlucht werd 

op donderdag reglementair gesloten, maar onze duif was op zondag al terug. Ik kwam om 16.30 uur 

thuis maar er was niets en de klep stond dicht.  ’s Morgens om tien over half zes, toen ik op het hok 

kwam, zat ze binnen. Ze moet binnengekomen zijn toen  mijn oppasser via de schuur de trap is 

opgegaan om de klep dicht te zetten. Ze werd toch nog 12e in bondsconcours. Ook als jaarling vloog 

ze uitstekend.’ 

In die tijd werd er nauwelijks wat bijgehaald, maar heel goed pakte een duif van Toon Kees uit 

Hamont (een pure Janssen) en een geleende 

duivin van Dries Slenders. De duiven van 

Verbeek bleven de hoofdmoot. ‘Hiermee heb ik 

gevlogen tot 1977, toen ik naar de fond ging. 

Mijn eerste ervaring als fond speler  was met zes 

duiven van mijn eigen soort op Sint Vincent. Met 

harde wind af, rond 10.00 uur op zaterdag alles 

thuis. Het stelde nationaal niet veel voor maar 

toch.  Dezelfde zes duiven gingen mee naar Dax, 

met zwaar weer, wind tegen en warm. 14 dagen later kwam de eerste terug.’ 
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In 1977 is Wim naar Gebr. Kuijpers gegaan en hij 

heeft daar vier eieren gekocht. ‘Later heb ik ook 

met kaarten nog een duif van Kuijpers 

gewonnen.’ Wim toepte met Jan Theelen, gebr. 

Kuijpers, Frans Derks en gebr. Van Dooren. ‘Als 

je won, kon je bij iedere liefhebber een jonge duif 

gaan halen.’ 

< Het wachthuisje, waar het altijd goed toeven is, 

met zicht op de hokken. 

De doffer van het eerste stamkoppel van het hok van Wim Bax kwam van de gebr. Kuijpers: de 75-

1410291. Hij was van 77 en zijn vader was een zoon van hun stamkoppel. Deze doffer werd 

gekoppeld aan de 76-2501170, het Chateauroux duivinneke. Zij vloog de 1e op Châteauroux en 

2e  op Bourges in de vereniging, met pittig duivenweer. ‘En er gingen toen  veel duiven mee.’ 

Die combinatie pakte als boter bij de vis. ‘Jammer dat ik ze niet altijd bij elkaar gelaten heb. Ik heb ze 

alle twee ook nog eens uitgeleend en toen stonden ze ook niet tegen elkaar. 

De eerste twee duiven uit dit stamkoppel, de 29 en de 30, hebben het altijd geweldig gevlogen. De 30, 

een duivin, werd op de eerste vlucht met de jonge duiven verspeeld. Ze kwam terug in oktober en was 

gewond geweest maar fijn genezen. Als jaarling heb ik ze op een zware Dax gespeeld. Ze werd 7e in 

het samenspel en ze heeft vervolgens altijd prijs gevlogen, o.a. op Perpignan, Barcelona, St. Vincent. 

Een superieure vererver uit dit koppel was de  86-1469538 ‘De 38’. Het was een prima vlieger, met 

o.a. 52e nat. Barcelona, die samen met zijn broer ‘de 39’, die o.a. de 10e nat. Dax vloog,  tweede op 

de nationale  Marathon werd na Wijnands uit Maastricht. 

De 38 werd  gekoppeld aan de 90-1290105 afkomstig van de gebr. Frenken. Ook dit koppel bracht 

buitengewoon goede vliegers en  goede verervers voort. 

Een greep uit de prestaties op het hok van Wim:  10e nat. Dax, 52e nat. Barcelona en 79e nat. St. 

Vincent. 

De ‘Goede 43’ NL 04-41400943: 2e nat. Mont de 

Marsan 11.326 d., 34e  nat. St. Vincent 16.621 d, 

De Arno, 88-4150.758 wint o.a. 7e nat. Tarbes en 

46e nat. Dax. 

En wat te denken van de Barcelonageschiedenis 

van bijvoorbeeld 1980 t/m 2000? Elk jaar werd 

ingekorfd, in totaal 58 duiven. Hiervan speelden er 

40 prijs = 69%, met o.a. een 21ste , 50ste, 52ste 
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nationaal. Alleen in 1992, met een duif mee, werd gemist. Nog een selectie uit de prestaties: 8e 

nationale marathon, 9e Europese marathon, 3e Europabeker met de eerste getekende,  Tweede 

beste Barcelonaduif over vijf jaar, tweede beste overnachtcrack Fondclub de Zuiderkempen. 

Ook andere resultaten spreken boekdelen: 2e nat. Mont de Marsan, 7e nat. Tarbes, 17e nat. 

Narbonne, 18e nat. St. Vincent, 24e nat. Dax, 34e nat St. Vincent, 39e nat. Dax, 41e nat. St. Vincent 

en 46e nat. Dax. 

Een bijzondere duif was ‘De Stef’ (zie foto), die 

behalve dat hij een excellente vlieger was, ook 

zorgde voor een prima nageslacht. 

Hij vloog vier keer in de eerste 40 nationaal: 2e 

nat. Mont de Marsan, 18e nat. St. Vincent, 

34e  nat. St. Vincent en 40e nat. Dax. Zijn vader, 

de 97-4627083, is een zoon van de 38 x de 105 

en die vloog o.a. 9e St. Vincent 5144 d., 40e Dax 

4717 d en 72e Mont de Marsan tegen 3154 d. 

Zijn moeder komt uit een duivin van Wim Bax x een doffer van het hok Verbaandert-Habraken, 

gekweekt door Jan Hermans te Waalre (soort Cor de Heijde).Al wat uit de stamkoppels van Wim komt 

was goed en velen zijn geslaagd met afstammelingen uit dit koppel. Enkele namen: 

Leo van den Eijnde, Someren die o.a. super presteerde op Barcelona. De moeder van zijn ‘Ventoux’ 

in 2003 23e  en in 2004 1e  nat. Mont van Ventoux, was ingeteeld op het stamkoppel van Wim Bax. 

Ook de ‘Rode Tarbes’ van Leo, 1e nat. Tarbes, was van moeders kant nauw verwant aan de duiven 

van Wim. 

Kurvers-de Weerd over hun ‘gouden stamkoppel’: ‘De duivin is de wondere Bax Duivin, de NL89-

4187721, rechtstreeks van de kleine maar zeer sterke lange afstandspeler Wim Bax uit Budel, die zijn 

hok uitsluitend opbouwde met duiven van de gebroeders Kuypers uit Neer en Jan Theelen uit 

Buggenum. Uit dit superieure koppel zag de “Perpignan King”, de asduif van de internationale 

vluchten het levenslicht (met o.a. 3e nat. Perpignan, 21e nat. Pau, 30e nat. Dax ZLU, 34e nat. 

Perpignan), de “Marseille Star”, 26e nat. Marseille 5.739 d., en “Mistral King”, 20e nat. Marseille 5.739 

d., 60e nat. Bordeaux 5.384 d.. Maar ook de moeder van “Maleisia King”, die de 1e internationaal 

Perpignan won komt uit dit onvolprezen koppel. Bovendien zijn de 1e en 2e nat. Perpignan (d.) van 

vriend Jo Widdershoven uit Doenrade nauw verwant aan dit titanenkoppel.’ 

Vertelman Hoogkarspel won 1e  Cahors met de NL91-1941625. ’Een superieure vlieg- en 

kweekdoffer. Hij komt uit de fameuze ‘Barcelona’ NL87-504, met 9e , 78e en 847e Nat. Barcelona x 

‘Bax 47’ NL88-147, een briljante kweekduif, afkomstig van kampioenenmaker Wim Bax.’ 
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De Rikky, NL1164925-90, bracht Jan Theelen in 

Buggenum onsterfelijke roem  met het winnen 

van 1e Internationaal Barcelona in 1993 tegen 

33.145 duiven. Zij werd gekweekt door broer 

Harrie Bax uit twee van Wim gekregen duiven. 

Zij is o.a. grootmoeder van de 1e int. Sint Vincent 

jaarlingen in 2006, de B05-3100035 ‘Il Grillo’ van 

Luc Sioen, tegen 5.396 duiven. Een ander 

kleinkind van haar  ‘Miss Waalre’ NL00-1211188 

van G. en C. Koopman zorgde voor twee nationale overwinningen en werd 1e Asduif Grote Fond 2004 

bij “Best of The Best”. Op haar erelijst prijken (sector 4): 1e Ruffec  3.963 d., 1e St. Vincent  1.334 d., 

12e nat. Bergerac  3232 d. en 42e nat. Ablis  10.030 duiven. 

We noemen nog enkele liefhebbers die fantastisch slaagden met duiven van Wim: 

Keunen-Nijsen, Sevenum, met o.a. drie broers uit het koppel ‘Max x Bax’  (NL 99-1281755): NL03-

1469035 met 147e nat. Dax, 12.647 d, NL 02-1985634  met 56e nat. St. Vincent, 16.515 d en de NL 

02-1985633 met 83e nat. St. Vincent, 16.763 d. 

Martien van de Eijnden en dochter in Someren met hun Balou (40e nat. St. Vincent en 89e nat. 

Tarbes) en zijn nakomelingen, Toon Peels in Valkenswaard, John Vullers in Roggel. En wat te denken 

van plaatsgenoten Peter van Breugel en Niek Genevasen? 

Bij Peter van Breugel van “The Old Moorlandloft “ in Budel-Dorplein is een zoon van De 38 van Wim 

de stamvader. Hij is vader en grootvader van zijn beste overnachtduiven. Momenteel verblijven er 

zeven zonen en  drie kleinzonen van hem op het vlieghok van de overnachters, met in totaal 12 

doffers. 

Niek Genevasen presteert super nadat hij enkele duiven bij Wim  haalde om met zijn eigen stammetje 

te kruisen. Een volle broer van de Stef van Wim Bax de 08-4120275 bracht in zijn eerste jaar als 

kweker in  2009 al een topper voort, de Lichte kras, 09-4152744,  met o.a. 13e  nat. Sint Vincent. Niek 

kent enkele superjaren en in 2014 werd hij, mede door de inbreng van de duiven van Wim  1e in de 

nationale competitie van de TopPigeons Marathon Spiegel 2014, categorie 2. 

In verband met de oogproblemen is het houden van duiven momenteel een hele opgave. Als je amper 

nog ringen kan lezen en op zicht geen duiven meer kunt herkennen, wordt het moeilijk. 

Toch hebben er aan de Woutsjesdijk nog zo’n zestig duiven overwinterd. 

De duiven werden traditioneel half maart gekoppeld en ze brachten een of twee jongen groot.  Voor 

het speelseizoen worden de oude duiven enkele keren ingekorfd bij De Grensduif in Hamont, op 
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vluchten van zo’n 100 km. Als het weer goed is, wordt gestart met de programmavluchten, die alleen 

dienen om de duiven wat kilometers te laten maken. 

Voor eigen gebruik worden ca. 30 jonge duiven 

geweekt. Ze worden niet opgeleerd, maar ze zijn 

veel los als er géén vluchten zijn, ‘want dan mag 

het niet’. De verliezen aan huis zijn al vele jaren 

minimaal. Een enkele keer worden de jonge 

duiven door andere liefhebbers meegenomen om 

op te leren. Vroeger, toen Wim nog auto kon 

rijden, bracht hij ze drie of vier keer weg. 

Nu gaan ze op de tweede of derde 

programmavlucht voor de jonge duiven gewoon mee. 

Het voeren is simpel: Mariman, met de seizoen mee rui, kweek, vlieg. De jonge duiven krijgen alleen 

vliegvoer. Soms wordt er ook wat snoepzaad verstrekt. 

Er is altijd grit aanwezig en tijdens de kweek ook mineralen. De duiven komen veel los en wie wat 

extra wil, kan dat in de tuin zoeken. ‘De 38 had graag regenwormen…. Die slikte hij soms in zijn 

geheel naar binnen.’ 

De selectie geschiedt aan de hand van resultaten, maar duiven van de beste koppels krijgen wel wat 

extra kansen. 

‘Ge moet goei doeve hebbe, da’s alles,’ aldus Wim Bax.  Wim had en heeft goeie duiven en veel 

liefhebbers hebben hiervan mogen profiteren. 

Wij waren op bezoek bij twee hartelijke mensen, die we een goede gezondheid en veel succes 

toewensen. 
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