
Introductie Koos van Popering  

Ik ben Koos van Popering, 66 jaar en woon in Bruinisse. 

Ben ca. 40 jaar in het bankwezen werkzaam geweest, ABN/AMRO en RABOBANK.  Veelal in 

commerciële functies, de laatste 15 jaar als onder directeur van De Rabobank Oost Duiveland. Na de 

fusie van alle Rabobanken op Schouwen Duiveland ben ik Directeur Rabo Makelaardij geworden.  In 

2010 is na de fusie met de Rabobanken van Midden Zeeland en Noord Beveland besloten de 

makelaardij af te stoten. Ik ben toen als zelfstandig Register Taxateur woningen doorgegaan. Heb een 

eigen taxatiebedrijf opgezet voor woning taxaties in het gebied globaal van Hellevoetsluis tot Rilland. 

Sinds kort heb ik besloten te stoppen met werken en het taxatiebedrijf over te dragen aan mijn dochter 

en schoonzoon. Deze overdracht loopt momenteel en ik begeleid hun zoveel mogelijk om tot een 

goede start te komen. Na de inwerkperiode ben ik volledig beschikbaar voor de duivensport en kan 

me inzetten om er voor de afdeling Zeeland96 iets moois van te maken. 

Ben in de duivensport actief sinds begin jaren 60. Sinds kort voorzitter van 1864 Scherpenisse.  Na 

het opheffen van de PV Duiveland te Nieuwerkerk is voor de stap naar Tholen gekozen en niet voor 

Zierikzee i.v.m. het parkeerprobleem in de binnenstad van Zierikzee. Speel regelmatig met meer dan 

100 duiven en je mag bij het lokaal in Zierikzee niet parkeren. Is een heel gedoe met laden/lossen 

elders parkeren enz. Scherpenisse heeft ruime parkeermogelijkheden en ik kan daar bijna tot in het 

lokaal rijden. De keuze was dan ook niet erg moeilijk. Specialiseer me alleen op de marathon 

vluchten, de laatste tien/ vijftien jaar was Barcelona het hoofddoel, met twee provinciale zeges een 

succesvolle periode, maar leg me nu wat meer toe op de andere vluchten van het middag 

lossingsprogramma en later zal daar ook de ZLU, meer dan nu, bijkomen.  Barcelona deelname 

beperkt je behoorlijk in het op wat meer vluchten per jaar selecteren van de duiven. Vandaar dat voor 

een andere aanpak is gekozen. Speel met een behoorlijk aantal duiven, maar dit heeft hoofdzakelijk te 

maken met de selectie, wil op korte termijn op de andere vluchten dan Barcelona ook uitblinken en als 

je dan de mogelijkheid hebt wat breder te spelen c.q selecteren is dat meegenomen. De aantallen 

zullen daarna tot die van een gemiddelde liefhebber teruggebracht worden.  

Ben bijna 47 jaar getrouwd met Adi. Hebben drie kinderen en inmiddels 6 kleinkinderen.  Adi werkt 

parttime bij de Bibliotheek, veelal op Bruinisse, ook wel in Zierikzee en af en toe op andere plaatsen in 

Zeeland.  Adi is absoluut niet actief met de duivensport bezig, volgt het allemaal op gepaste afstand, 

maar kan als het moet bijspringen.  

Gezien de contacten met de overige bestuursleden de afgelopen weken verwacht ik een plezierige 

samenwerking. Er zijn natuurlijk wat gevoelige punten maar met goed overleg en wederzijds begrip 

moeten we hier t.b.v. de Zeeuwse liefhebbers uit kunnen komen. Mijn doel is te streven naar een 

transparante, open structuur. Geen geheimen, achterkamertjes enz. Open recht voor z’n raap en 

zeggen waar het op staat. Wel met alle respect naar elkaar en als doel een zelfstandige Zeeuwse 

duivensportorganisatie behouden.    

 

 

  

 

 


